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Vi ser fram emot att få öppna våra logar, 
scener och alla andra tänkbara spel
ställen för alla dansande, spelande och 
lyssnande människor. Vi hör redan nu 
hur buskspelet breder ut sig över hem
bygdsgårdens tun för att så småningom 
leta sig ut över nejden. Vi hör också hur 
taktfasta fötter sätter våra logar i gung
ning till alla de fantastiska, både etable
rade och ibland helt spontana grupper 
som sätter sin prägel på våra danslogar. 
Vi njuter också av att se ut över stugby, 
gårdstun och campingplatser och av att 
veta att här sker möten, inte bara inom 
dans och musik, utan också mellan 
generationer och över alla möjliga och 
omöjliga gränser. Allt med den gemen
samma nämnaren som vi så gärna vill 
slå vakt om – den folkliga dansen och 
musiken.

Det är med glädje och entusiasm och 
förstås en hel del arbete vi varje år för
bereder och planerar stämman. Men det 
känns aldrig betungande. Tvärtom, när 
vi tänker tillbaka på alla de ögonblick 
då vi mötts av glada tillrop, entusias
tiska dansare med svetten lackande i 
pannan, nöjda musiker som mötts av en 
härlig respons från sin publik, sett alla 
spontana möten mellan människor som 

kanske inte setts på länge eller ibland 
inte alls. Då är det enkelt att hitta ny 
energi  till jobbet med nästa års stämma. 
Tack till Er alla för allt ni ger tillbaka!

Ett annat fenomen, som också ger oss 
den mentala påfyllning vi är så glada 
över att få, är alla barn och ungdomar 
som strömmar till Ransätersstämman. 
Ni utgör ju den återväxt som vi alla 
önskar oss och som gör att det känns 
meningsfullt att lägga ner ännu mer 
jobb innan stämman. Utan er skulle tron 
på framtiden säkerligen finnas där ändå, 
men ni gör det ännu mer intressant och 
ni fyller på vår energi med er blotta 
närvaro. Tack för att ni finns!

Bästa publik står det i överskriften. 
Och det är just vad ni är. Vi kan inte 
önska oss en bättre och mer hängiven 
publik än den ni utgör.

Så än en gång – varmt välkomna till 
2016 års Ransätersstämma!

Styrelsen

Pelle Schunnesson (ordförande), Bosse Dalmo 
(vice ordförande), Daniel Höglund Werngren 
(kassör), Eva Backström (sekreterare), Annie 
Johansson (ledamot), Hans Holmén (ledamot), 
Trudy Colijn (ledamot),  Ingemar Strid (suppleant) 
och Agneta Hedvall (suppleant).

Bästa publik!
Varmt välkomna till Ransätersstämman!
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FolkBeat
Värmlands Spelmansförbunds succé
projekt för ungdomar mellan 15 och 20 år 
är ett folkfusionstorband där traditionell 
folkmusik blandas med nya stilar. Grup
pen kännetecknas av härlig gemenskap, 
spännande musikaliska möten och smit
tande spelglädje. Soundet präglas av en 
kombination av tajt, melodiskt samspel, 
popiga stämföringar och ett riffbaserat 
komp med rockattityd. 

Under ledning av flitigt anlitade och 
musikaliskt breda dragspelaren Pasi Pasa-
nen och Nina Pérez, musiklärare och känd 
fiolspelare i trion MP3, utvecklas medlem
marna och FolkBeat blir en brygga mellan 
musice ran det i ungdomen och steget vi
dare till ett aktivt musikliv. 

Sedan starten har FolkBeat framträtt 
runtom i Värmland och Sverige, bland 
annat på några av Sveriges största folk
musik festivaler samt på en ungdoms
festival i Turkiet. Folkbeat möter vi i år på 
Ransäter för sjätte året i rad och räknar med 
sedvanligt röj på dansgolvet.
Tid: Fredag 10 juni kl 17.30–18.30
Plats: Norra Logen

Polskor 
Polskor, öppen scen, spellista. 
Tid: Torsdag 9 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen

Nordic Releasekonsert
Nordic fortsätter efter tio aktiva år att ut
vecklas som band och hösten 2015 gjordes 
ett bejublat samarbete med Norrlandsope
rans symfoniorkester. Tio års egen reperto
ar av Nordics karaktäristiska nyska pande 
kompositioner med stadig grund i svensk 
folkmusiktradition arrangerades för sym
foniorkester av KarlJohan Ankarblom och 
fick nytt liv. I november syns resultatet som 
Veckans föreställning i SVT.

Under våren har detta ett av Sveriges 
mest namnkunniga folkband varit i stu
dion med nyskrivet material till ett tredje 
album och på årets Ransäter får vi höra 
resultatet i form av ett exklusivt smyg
släpp av skivan som egentligen inte kom
mer ut förrän i höst… Håll dig framme på 
Ransäter eller vänta tills dess!
Anders Löfberg – cello 
Magnus Zetterlund – mandolin
Erik Rydvall – nyckelharpa

Tid: Fredag 10 juni kl 18.30 – 19.30
Plats: Norra Logen

Foto: Sophia Hogman

Gammaldans 
enligt spellista.
Tid: Fredag 10 juni kl 20.00–01.00
Plats: Västra Logen
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Barnföreställning
Paraden med Frida Höfling
& Emma Swensson 
Paraden är en spännande folkmusikduo 
som ifrågasätter tiden på ett lekfullt sätt, 
där barnen fångas upp och får vara med. 
De får följa Haren och Sköldpaddan och 
deras äventyr en dag utöver det vanliga 
och plötsligt står allt på ända!

Möt sköldpaddan och haren som vän
tar för att de skulle vänta. Fast vad eller 
vem är det de väntar på? De två vännerna 
funderar och provar att spela upp tiden. 
Vem har bestämt att tid är tid och varför 
går den jättefort ibland men också jätte
långsamt? Och vem är den mystiska figu
ren som plötsligt dyker upp?

Är tiden magisk, kan tiden bli stulen? 
Kan tiden ta slut och hur skulle då värl
den se ut?

Med fiol och oboe skapas en drömvärld 
med vackra och roliga melodier som be
står av egna kompositioner, världsmusik 
och improvisation.

Föreställningen passar barn i precis alla 
åldrar och varar i 30 minuter.
Frida Höfling – fiol, sång, kohorn
Emma Swensson – oboe, sång, kalimba
Tid:  Fredag 10 juni kl 17.00–17.30
 Lördag 11 juni kl 11.00–11.30
Plats: Teknologen

Riksspelmanskonsert 
De värmländska riksspelmännen bereds 
här plats på scenen under ledning av Gert 
Ohlsson, själv riksspelman och en av de 
mest tongivande inom värmländsk folk
musik under flera decennier. Han var f.ö. 
med och startade Ransätersstämman 1971.

Hur många riksspelmän som framträ
der går inte att säga på förhand. Men för
handsintresset har varit stort och kanske 
siffran kan bli i paritet med den riksspel
mansstämma som hölls i Karlstad 29 nov 
2015. Då framträdde sammanlagt 17 värm
ländska riksspelmän på samma scen! 

Bakgrunden till denna konsert var den 
bok om samtliga värmländska riksspel
män som Anders Falk tagit fram och som 
då släpptes. Boken finns givetvis till för
säljning under stämman.

Tid: Fredag 10 juni kl 20.00–22.00
Plats: Teknologen

Helge Balkåsen. Foto: Anders Falk
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De Värmländska spelmanslagen
Redan 1983 gjorde de Värmländska spelmanslagen sin debut i Ransätersstämman 
och detta har sedan dess blivit en tradition som är viktig både för stämman och, 
förhoppningsvis, även för spelmanslagen. Vi är både glada och stolta över att kun
na fortsätta denna tradition genom att återigen hälsa nedanstående lag välkomna 
till Ransätersstämman. 

Följande spelmanslag står för gammal
dansen på fredagskvällen:
Karlstad Spelfolk kl 20.00 – 20.55
Frykeruds Spelmanslag/Sunnlåt
kl 21.00 – 21.55
Mölnbacka Spelmanslag 
kl 22.00 – 22.55

Alf Olssons Gammeldansorkester
kl 23.00 – 23.55
Brunskogs Spelmanslag                      
kl 24.00 – 01.00

Tid: Fredag 10 juni kl 20.00 – 01.00
Plats: Västra Logen

Dans enligt spellista. 
Tid: Fredag 10 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen

Brunskogs spelmanslag. Foto: Karin Albinsson

Dans enligt spellista. 
Tid: Fredag 10 juni kl 21.30–01.00
Plats: Södra Logen
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Marin/Marin Releasekonsert
Världens största folkmusikmagasin ”The 
Fiddler” kallar dem för ”Sweden’s Dyna
mic Duo” och skriver att de är två av de 
viktigaste musikexporter som Sverige har 
att erbjuda! 

Marin/Marin fortsätter att utveckla 
sitt duospel med sin säregna mix av ekvi
libristiska improvisationer, tungt sväng 
och dynamiskt samspel. 

På årets stämma har vi nöjet att få ta del 
av releasekonserten för deras fjärde album 
”Tiden”. Ny repertoar, releasetävlingar 
med fina vinster och lokalt norrsken utlo
vas!
Mia Marin – femsträngad fiol
Mikael Marin – femsträngad altfiol

Tid: Fredag 10 juni kl 23.00 – 23.45
Plats: Teknologen

Eva Deivert – Låtar från bakgårn
Releasekonsert
Eva Deivert, spelman i värmlandslåtar 
sedan fyra decennier, är här med en ori
ginell sammansättning musiker. Det blir 
gärna så när musiken är så originell som 
den här är! Hennes nyskrivna låtar är 
en spännande korsbefruktning mellan 
svensk och irländsk tradition, i en allde
les egen genre.

Det är melodiöst, rytmiskt och vackert, 
för dans och för örat. En konsert bortom 
det vanliga med toppmusiker från både 
Sverige, och USA.
Eva Deivert – fiol
Nina Pérez – fiol, viola d’Amore
Ulf Jonsson – fiol
Stefan Ekedahl – cello
Bert Deivert – gitarr
Mattias Pérez – gitarr
Per-Arne Pettersson – bas
Fredrik Lindholm – slagverk

Tid: Fredag 10 juni kl 22.00 – 22.45
Plats: Teknologen

OBS!
Betala gärna med kort i entrén 
och skivförsäljningen!

Foto: Mia Marin
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Dans enligt spellista. 
Tid: Lördag 11 juni kl 20.00–24.00
Plats: Södra Logen

AHLBERG, EK & ROSWALL
Emma, Daniel och Niklas, eller Ahlberg, 
Ek & Roswall, har slagit igenom med dun
der och brak och mottog priset som Årets 
Band på Folk och Världsmusikgalan i Väs
terås i år. Med ett virtuost och dynamiskt 
spel pendlar de mellan dansant sväng och 
finstämd lyhördhet och som lyssnare blir 
du bjuden på höjdpunkt efter höjdpunkt 
i en konsert som både håller dig på tårna 
och får dig att vilja svänga med i musiken. 

Trion spelar folkmusik från Medelpad 
och Skåne, både traditionella låtar och nya, 
egenkomponerade låtar. I låtarna hörs in
spiration ifrån både barock och pop. Tred
je skivan från gruppen, AER, släpptes i no
vember 2015.
Emma Ahlberg – femsträngad fiol
Daniel Ek – harpgitarr
Niklas Roswall – nyckelharpa

Tid: Lördag 11 juni kl 16.30 –17.30
Plats:  Norra Logen

Foto: Olle MelkerhedSpelstuga med
Eva Blomquist Bjärnborg
& Magnus Gustafsson 
Ransätersstämman fortsätter den fler
åriga traditionen att bjuda in förra årets 
mottagare av zornmärket i guld till en 
spelstuga.

De två som fick guldmärket i Korrö 2015 
var Eva Blomqvist Bjärnborg samt Korrö
stämmans huvudansvarige sedan många 
år, Magnus Gustafsson.

Eva är drivande i Skatelövs Spelmans
lag och framträder även tillsammans i 
gruppen SHE, där hon även får använd
ning för sina färdigheter i viola da gamba.

Magnus cv är imponerande och att han 
betytt oerhört mycket för den småländska 
folkmusiken står utom allt tvivel. Han är 
även en framstående spelman och med
lem i grupperna Sågskära och Höök.

Båda framträder nu på Ransätersstäm
man i en spelstuga där de ger prov på sina 
djupa traditioner i smålandslåtar; hon ”för 
briljant och traditionsmedvetet spel av små
landslåtar” och han för ”traditionsrikt och 
dansant spel av låtar från Småland”, som 
det hette i zornjuryns motivering.
Eva Blomquist Bjärnborg – fiol
Magnus Gustafsson – fiol

Tid: Lördag 11 juni kl 12.00–13.00
Plats: Västra Logen
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Foto: David Brohede

LYY Releasekonsert
Med en internationell glesbygdsnerv har 
Lyy skapat ett sound och sväng där mu
siken talar och berättelser ljuder. Tradi
tionell och nyskriven folkmusik förenas 
med pop, rock och tunggung i en varm 
och humörseggande legering. Lyys tred
je album med medryckande melodier och 
humoristiska texter släpptes genom en 
releaseturné i Tyskland under våren 2016 
och det är med dessa nya låtar i bagaget 
vi ser Sverigesläppet på årets Ransäters
stämma.
Emma Björling – sång
Anna Lindblad – fiol
Petrus Johansson – gitarr
David Eriksson – nyckelharpa
Martin Norberg – slagverk

Tid: Lördag 11 juni kl 17.30 – 18.30
Plats: Norra Logen

Foto: Fredrik Longueville

MP3 Releasekonsert
MP3 är tillbaka på hemmaplan för att 
släppa sin tredje skiva! Den välbekanta 
trion hade sin allra första spelning på just 
Ransätersstämman år 2002, och har sedan 
kommit tillbaka och gjort många bejub
lade konserter där de eldat på dansarna 
på Norra Logen med sin oemotståndli
ga dansmix av suggestiva polskor, vackra 
valser och tunggungande schottisar.

Denna gång har de med sig sin nypres
sade skiva ”Guldvingen” i packsäcken, 
och vill fira släppet med sin absoluta fa
voritpublik – Alla ni som älskar Ransä
tersstämman!
Mattias Pérez – gitarr
Nina Pérez – fiol och viola d’amore
Mia Marin – femsträngad fiol

Tid: Lördag 11 juni kl 18.30 – 19.30
Plats: Norra Logen

Dans enligt spellista. 
Tid: Lördag 11 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen

Scenprogram
Medverkan bl. a. av: 
Värmlands Spelmansförbund och 
Ranrike Spelmän
Programledare: Dan Olsson.

Tid: Lördag 11 juni kl 15.00–17.00
Plats: Stora scenen

Foto: Mia Marin
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Alf Olssons gammeldansorkester
Alf Olsson – riksspelman från 
Svanskog med zornmärket i 
guld, är en av de verkligt sto-
ra spelmansprofilerna i Värm-
land. Under flera år var han 
också ordförande i Värmlands 
spelmansförbund.

Självklart omhuldar han sär-
skilt musiken från Svanskog, 
som han har i arv flera genera-
tioner tillbaka.

Den som hört och sett Alf i 
aktion vet att det är en rytmisk 
och karismatisk spelman som omhuldar 
glad, svängig och framför allt dansant 
musik.
Alf Olsson – fiol
Sofia Åström – durspel/dragspel

Ranrike Spelmän
En välkänd grupp spelmän på Ransäters-
stämman med hemvist i Bohuslän. Det som 
kännetecknar laget är ett påtagligt driv och 
en mycket dansant känsla i spelet. De har 
ett rejält sväng och har, kanske lite på grund 
av att de är runt ett 20-tal spelmän med ett 

Foto: Karin Albinsson

Foto: Karin Olsson

fullödigt komp, ett mäktigt sound och in-
bjuder verkligen till dans i alla dess former. 

Tid: Lördag 11 juni kl 15.00
Plats: Stora Scenen

Tid: Lördag 11 juni kl 20.00 – 22.00
Plats: Västra Logen

Odd Veberg – gitarr
Jerker Karlsson – bas

Tid: Lördag 11 juni kl 22.00 – 01.00
Plats: Västra Logen
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Foto: Karin Albinsson

Mats Edén & Sara Parkman
En gång var de lärare och student, och 
nog var det fina dagar! Men tiderna för
ändras och plötsligt är de spelvänner och 
det är om något ännu finare. Och nu slår 
Mats Edén och Sara Parkman ihop sina 
stökiga huvuden och välartade fingrar 
och låter musiken tala en försommarkväll 
i Ransäter! 

Ingen vet exakt vad som kommer ske 
men att det kommer svänga nåt djävulskt, 
att låtarna kommer spelas i krus och dus 
och att glädje och improvisation kommer 
vara nycklar är i alla fall ett som är säkert. 
Det blir ett möte mellan två generationer 
på ett sedvanligt spelmannasätt – lyckan 
över att få spela fiol ihop.
Mats Edén – fiol
Sara Parkman – fiol
Tid: Lördag 11 juni kl 20.00 – 20.45
Plats: Teknologen

Samkvämsdanser med
Värmländska Folkdansringen
Tid: Lördag 11 juni kl 18.00 – 19.00
Plats: Västra Logen

Värmländska Folkdansringens
slöjdstuga samt lekar för små & stora
Tid: Lördag 11 juni kl 14.00 – 17.00
Plats: Södra Logen

Barnföreställning TROLL!  med
Kersti Ståbi & Erik Rydvall
Skogarna i Värmland är fulla av skrymt 
och otyg. Följ med berättaren Kersti Stå-
bi och nyckelharpisten Erik Rydvall och 
hör de spännande berättelserna, folksa
gorna om de stora som gömmer sig långt 
in i berget. 

En föreställning för både stora och små, 
men bäst från 5 år.
Kersti Ståbi – sång
Erik Rydvall – nyckelharpa
Tid: Lördag 11 juni kl 13.30 – 14.30
Plats: Teknologen

Betala gärna med kort i entrén 
och skivförsäljningen!

Foto: Karin Albinsson



Ingesundsfolket
Detta gäng består av folkmusikstudenter 
från Musikhögskolan Ingesund och de 
har, genom att de för fjortonde året i rad 
medverkar på Ransätersstämman, blivit ett 
stående inslag.

Ni kan lyssna till dem, och framförallt 
dansa till deras musik på Södra logen, 
som blivit något av deras hemmascen. 
Tid: Lördag 11 juni kl 24.00 – 01.00
Plats: Södra Logen

Mats Berglund Trio
Värmländske storspelmannen Mats 
Berglund har grävt djupt och länge i Jösse 
Härads mylla för att finna sin spelstil. 
Tyngdpunkter och asymmetriska rytmer 
har blivit hans mission och ospelade 
värmlandslåtar har återupptäckts efter 
Mats arbete med att hitta gamla spelstilar 
och ideal. 

Ransäter är bekant mark för Mats och i 
år välkomnar vi honom i sättningen Mats 
Berglund trio där de värmländska pols
korna får ny klangdräkt med fiol, härje
dalspipa, cello och sopransaxofon av 
medmusikanterna Jonas Bleckman och 
Andreas Ralsgård. 
Mats Berglund – fiol
Jonas Bleckman – cello 
Andreas Ralsgård – härjedalspipa, sopran
saxofon
Tid: Lördag 11 juni kl 21.00 – 21.45
Plats: Teknologen

11

Thuva Härdelin och Lelo Nika
Lelo Nika har skrivit och producerat all 
musik på kommande skivan ”Never En
ding Story” och kommer, liksom Thuva 
Härdelin från en folkmusicerande familj 
med generationer av spelmän i ryggen. 
Här är musik som möts i olika traditioner 
och temperament. 

Thuva försöker inte bli romsk musiker 
och Lelo försöker inte skriva svensk folk
musik. Det är helt enkelt ett musikaliskt 
möte med ett resultat som fått eget liv och 
blivit en egen historia, en del i en Never 
Ending Story.
Thuva Härdelin – fiol
Lelo Nika – accordion
Tid: Lördag 11 juni kl 22.00  22.45
Plats: Teknologen

Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Foto: Karin Albinsson
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Ulrika Bodén med Ahlberg, 
Ek & Roswall Releasekonsert
Ulrika Bodén har de ångermanländska vi
sorna nära hjärtat. Med sitt uttrycksfulla 
sångsätt räknas hon som en av våra främs
ta folksångerskor, verksam i såväl traditio
nella som nyskapande sammanhang. 

2016 släpper Ulrika en ny skiva, en pas
sionerad och personlig djupdykning i vall
musik, locklåtar och sånger med kopp ling 
till fäbodlivet och skogarna i norr. Releasen 
blir givetvis på Ransätersstämman!

På Teknologens scen får du möta Ulrika 
både helt solo och med favoritmusikerna i 
trion Ahlberg, Ek & Roswall. Tillsammans 
skapar de en konsert med vackra sånger, 
kraftfulla lockrop och intensiva låtar varav 
flertalet kommer från nya skivan där AER 
också medverkar som gäster. 
Ulrika Bodén – sång, härjedalspipa
Emma Ahlberg – femsträngad fiol
Daniel Ek – harpgitarr
Niklas Roswall – moraharpa, nyckelharpa

Tid: Lördag 11 juni kl 23.00 - 23.45
Plats: Teknologen

Visstuga med
Bibbe-Lott Åsbom Kunze
BibbeLott Åsbom Kunze har under en 
lång rad år lett den populära visstugan 
på Ransätersstämman och blivit något av 
ett måste i varje års stämmoprogram.  

BibbeLott har i mer än 40 år förmedlat 
det värmländska folksångar arvet i en rad 
skiftande sammanhang, bl a i projektet 
Spel Carl Johan!, som utmynnade i mer 
än 200 skolkonserter.

Sin repertoar har hon byggt upp genom 
efterforskningar i arkiv och andra sam
lingar samt när hon träffat och lyssnat till 
traditionsbärare i de värmländska byg
derna alltsedan 1970talet.

För sina insatser för den värmländska 
visan fick hon Karlstads kommuns kultur
stipendium 1999 och Värmlands Visstipen
dium 2011.

Tid: Lördag 11 juni kl 19.00-20.30
Plats: Stinastugan

Foto: Martin von Schmalensee

Foto: Karin Albinsson
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Scenprogram
Scenprogram med grupper och spelmän 
från när och fjärran.
Programledare: Dan Olsson.

Tid: Söndag 12 juni kl 13.00 - 15.00
Plats: Stora Scenen

Foto: Karin Albinsson

Foto: Louise Hedberg

Din ljusa skugga – dansmässa 
i nordisk folkton
Dansmässan går i nordisk folkton, följer 
den vanliga nattvardsgudstjänstens ord
ning och har tillkommit i nära samverkan 
mellan riksspelman och kompositör Maria 
Hulthén Birkeland, dia kon och lyriker 
Kristina Sandgren Furberg, präst och koreo
graf Hans Kvarnström samt diakon och 
dansledare Cecilia Hardestam.

Mässans danssteg är enkla och upprepas 
i korta sekvenser om och om igen i en ge
mensam dans där alla som vill är välkomna 
att vara med.
Jonas Klett – kantor, körledning
Anders Göranzon – piano
Anders Hallpers – bas
Maria Hulthén Birkeland – sång, fiol
Sångare ur Munkfors-Ransäters 
kyrkokör samt Vox Vantör

Tid: Söndag 12 juni kl 11.00 – 12.30
Plats preliminärt: Västra Logen

OBS!
Om Du behöver komma i kon-
takt med stämmans sjukvårds-
enhet, ring:
076-835 26 00

Foto: Karin Albinsson



Stämmans kursprogram
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Försäljning av kursbiljetter
• Det är inte tillåtet att köpa mer än två   
  biljetter per person till varje kurs. 
• Förtur till biljetter, som varit en förmån för   
  medlemmar i föreningen, är borttagen.
Biljetter till kurserna säljs i receptionen 
från fredag kl 17.00.

Betala gärna med kort!

Danskurs 3 Halling 
med Martin Myhr & Mats Berglund
Tid: Lördag kl 11.30-13.00
Plats: Norra Logen
Max 30 deltagare. Avgift: 100:-

Danskurs 4 Klarälvdalspolska 
med Bibbe-Lott Åsbom Kunze, Karin 
& Alf Börjars, Ulf Jonsson, Eva Dei-
vert m fl.
Tid: Lördag kl 13.15–14.45
Plats: Västra Logen
Obegränsat antal deltagare  
Avgift: Ingen!

Danskurs 5 Folklig barndans 5-8 år
med Jenny Franke & Per Runberg
Tid: Lördag kl 18.00-19.00
Plats: Södra Logen

Max 20 deltagare. Avgift: Ingen!
Biljett erfordras, hämtas ut i receptionen

Viskurs med Ulrika Bodén
Tid: Lördag kl 12.00-13.30
Plats: Mangårdsbyggnaden

Max 12 deltagare. Avgift: 100:

Vis- & låtkurs  
med Ann-Sofi Nilsson & Mia Marin
Tid: Lördag kl 14.00-15.30
Plats: Mangårdsbyggnaden

Max 30 deltagare. Avgift: Ingen!
Biljett erfordras, hämtas ut i receptionen

Låtkurs 1 Fiol
med Mats Berglund
Tid: Fredag kl 20.00-21.30
Plats: Stinastugan

Max 20 deltagare Avgift: 100:

Låtkurs 2 Fiol
med Mats Edén
Tid: Lördag kl 11.00-12.30
Plats:  Stinastugan

Max 20 deltagare Avgift: 100:

Låtkurs 3 För barn & ungdom
med Anna Karlsson & Pär Kunze
från Värmlands Spelmansförbund
Tid: Lördag kl 14.30-16.00
Plats:  Stinastugan

Max 40 deltagare Avgift: Ingen!
Biljett erfordras, hämtas ut i receptionen

Låtkurs 4 Fiol
med Thuva Härdelin
Tid: Lördag kl 17.00-18.30
Plats: Stinastugan

Max 20 deltagare Avgift: 100:

Danskurs 1 Nybörjarkurs i polska  
med Ami Dregelid & Fredrik Lundberg
Tid: Fredag kl 20.00-21.30
Plats: Södra Logen

Max 30 deltagare Avgift: 100:-

Danskurs 2 Påbyggnadskurs
i polska
med Ami Dregelid & Fredrik Lundberg
Tid: Lördag kl 10.00-12.30
Plats: Södra Logen

Max 30 deltagare Avgift: 100:-
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Polskekurser med Ami Dre-
gelid och Fredrik Lundberg
Samspelet mellan dans och musik är något 
som både Ami och Fredrik ser som grunden 
i sitt eget dansande och spelande och som ett 
av målen i sin undervisning. Båda två jobbar 
som pedagoger och har många kurser tillsam-
mans bakom sig.
Danskurs 1 – nybörjarkurs i polska. Vi går 
igenom grunderna i polska, med målet att du 
som nybörjare ska kunna vara med på  dans-
golvet under helgen.
Tid: Fredag kl 20.00-21.30 Plats: Södra Logen

Danskurs 2 – för dig som har dans vana. 
Här kommer vi att jobba för att öka möjlig-
heten till samspel/kommunikation mellan 
dansare och musiker.
Tid: Lördag kl 10.00-12.30 Plats: Södra Logen

Man behöver inte anmäla sig parvis.

Ami Dregelid En 
av våra ”mesta” danspe-
dagoger som fått otaliga 
danssugna att ta sina för-
sta polskesteg under Ran-
sätersstämman. Näst intill 
”fast anställd” av stäm-
man och en mycket viktig 
kugge i våra intentioner 

att få flera att upptäcka tjusningen och magin 
med polskedans.

Fredrik Lundberg En  ”inhemsk” 
spelman med många års rutin. Lika ”fast an-

ställd” i stämman som 
Ami Dregelid och en lika 
viktig kugge i den här 
tvåstegskursen i polske-
dans. Fredrik är en dri-
ven spelman med rejält 
sväng i sitt spel som för-
medlar en mycket tydlig 
”polskekänsla”.

Danskurs Klarälvdalspolska
En kurs i Klarälvdalspolska är sedan många 
år ett ”måste” på Ransätersstämman. Kursen 
bygger på de uppteckningar Lars Mattsson 
gjort åren 1969-1973 om dans i norra Värm-
land. Hans forskning utgör grunden för våra 
kunskaper idag om detta kulturarv.

Ledare är Alf och Karin Börjars samt Bibbe-
Lott Åsbom Kunze och under kursen spelar 
bl.a. Ulf Jonsson och Eva Deivert.

Tid: Lördag kl 13.15 – 14.45
Plats: Västra Logen

Folklig barndans 5-8 år
Välkomna på en rolig barndansloge! 
Vi blandar danslek med enkel utlärning av 
pols och schottis för barn i ålder 5-8 år. Varje 
barn ska ha med sig en vuxen de känner. Max 
fyra barn per vuxen.

Det här är en kurs för barn som ger en 
introduktion till folkdansens magiska värld. 
Kursledare: Jenny Franke pedagogisk koreo-
graf. Undervisar dans i ålder 1-102 år. 
Hon har en förkärlek till att jobba med våra 
allra yngsta dansare.

Spelman: Riksspelman Per Runberg. Fri-
lansmusiker med lång och gedigen erfarenhet 
av samspelet mellan musik och dans.

Tid: Lördag kl 18.00 – 19.00
Plats: Södra Logen

OBS! Det är viktigt att du anländer i tid till den 
kurs du valt att delta i. Du kommer inte att släppas in 
om du kommer för sent till kursen och du får heller 
inte dina pengar tillbaka för biljettkostnaden. Detta för 
att undvika störningsmoment för kursens andra del-
tagare och ledare.                     Styrelsen

Kurs i halling med Martin Myhr
Kom och dansa med en av Norges främsta och 
mångfaldigt prisade hallingdansare! Musiken 
står Mats Berglund för.

Tid: Lördag kl 11.30-13.00
Plats: Norra Logen

Danskurser
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Låt- och viskurser

Viskurs med Ulrika Bodén
Ulrika Bodén har letat fram en stor och 
bortglömd skatt av gamla visor från Ång
ermanland. Dessa sånger utgör grunden i 
hennes solorepertoar och har en särskild 
plats i hennes hjärta, då hon lärt sig många 
av dem direkt av gamla människor i sin 
hemtrakt. 

De ångermanländska visorna löper som 
en röd tråd genom Ulrikas musicerande 
och hon söker ständigt efter fler sånger att 
väcka nytt liv i.

Sedan några år sjunger Ulrika också 
poe ten Nicke Sjödins översättningar av 
psalmer till Junselemål, en naturlig fort
sättning på arbetet med den lokala musi
ken och den dialektala tråden.

Under kursen får du nu möjligheten att 
fördjupa dig i några ångermanländska 
folkvisor som Ulrika Bodén har på sin re
pertoar  – vackra, roliga och värda att spri
das vidare.

Tid: Lördag 12.00-13.30 
Plats: Mangårdsbyggnaden

Okarinamakaren Dag Hultcrantz 
deltar – spelar och säljer – på Ransätersstäm 
 man med sina okarinor. Han återfinns vid 
Södra Logen 11.00-18.00, fredag-lördag 
samt 12.00 15.00 söndag.  www.ocarinas.se

Låtkurs med Mats Berglund
Låtar från Värmland och finnskogstrakterna i 
Sverige och Norge.  

Tid: Fredag kl 20.00-21.30
Plats: Stinastugan

Foto: Leif Wikberg

Låtkurs med Mats Edén
En god blandning av Värmland, Norge och 
Mats egna låtar. 

Tid: Lördag kl 11.00-12.30
Plats: Stinastugan

Vis- och Låtkurs med Ann-Sofi 
Nilsson och Mia Marin
Malungs folkhögskola bjuder på kortkurs!  
Ann-Sofi Nilsson och Mia Marin lär ut en låt 
och ett arr till både sångare och instrumentalis
ter. Kom och musicera tillsammans!

Tid: Lördag kl 14.00-15.30
Plats: Mangårdsbyggnaden

Låtkurs för ungdom med 
Värmlands Spelmansförbund
Är du mellan 10-18 år? Kom och lär dig låtar 
med Anna Karlsson och Pär Kunze! Vi kom
mer att lära oss låtar, jobba med samspel och 
sväng. Kursen avslutas med ett uppspel på 
stora scenen.

Anna och Pär är två värmländska spelmän 
som för tredje året i rad håller i Värmlands 
spelmansförbunds kurs på Ransätersstämman. 

Tid: Lördag kl 14.30-16.00
Plats: Stinastugan

Låtkurs med Thuva Härdelin
Riksspelman i fjärde generationen med många 
hälsingelåtar i bagaget. 

Tid: Lördag kl 17.00-18.30
Plats: Stinastugan



Alla spelmän är välkomna till Gropa (Stora 
scenen) på lördagen kl 15.00. Samling kl 14.30 
för genomspelning. Lördag kl 11.00 har Värm
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lands Spelmansförbund en allspelsakut öppen vid 
sitt informationsbord vid Södra Logen. Där kan 
man också öva på låtarna.

Årets allspelslåtar
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Från Ransätersstämman 2015
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Foto: Peter LloydFoto: Karin Albinsson

Foto: Karin Albinsson

Foto: Peter Lloyd

Foto: Karin Albinsson
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Foto: Peter Lloyd

Foto: Karin AlbinssonFoto: Karin Albinsson

Foto: Karin Albinsson
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Mötesplatsen för folkmusik och dans i Göteborg 
www.folkmusikkafeet.net

Folkmusikkaféet är en ideell förening − 
en mötesplats i Göteborg för levande folkmusik 
och folkdans från hela världen.

Vårt program innehåller konsertkvällar, 
spel- och danskvällar, spel- och 
visstugor, dansstugor mm.

Bland höstens artister: 
The Nordic Fiddlers Bloc; 
Storis & Limpan band; 
Anders Löfberg & 
Pelle Björnlert; 
Jenny Elisabeth 
Gustafsson & 
Hans Kennemark 
och många �er

Varmt välkomna!!



TOBOKURSERNA  
2016 / 2017
NYCKELHARPA
FOLKDANS
FIOL

 

Värmländska

riksspelmän
1933 – 2015

48 värmländska riksspelmän 

presenteras i ord och bild

av Anders Falk

Ny bok
där alla
värmländska
riksspelmän
presenteras!
I boken, som skrivits av Anders Falk, presenteras Värmlands samtliga 48 
riksspelmän, från Valdemar Dahlgren 1933 till Christina Lundqvist 2015.

Pris 100:- Boken finns till försäljning under stämman i samband 
med riksspelmännens konsert på Teknologen samt i 
Värmlands Spelmansförbunds infodisk vid Södra Logen. 

Det går också bra att beställa boken via mail;  an.falk@telia.com. Porto + emballage 50:- tillkommer.
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 AV 1 AB levererar för 6:e året i rad 
ljud- och ljusanläggningarna till Ransätersstämman. 

Vi tackar för förtroendet. 

Vill du veta mer om oss, se vår hemsida eller gå in på fejsboken.
 www.AV1.se

Kunskapa och utvecklas i en 
studiecirkel:
	 tillsammans med andra 
	på distans via nätet 
	med dina vänner & ert 
 intresse.
Vi utbildar dig till cirkelledare!

Tillåt dig att växa!

Välkommen att kontakta  
SV Värmlands lokalkontor:

www.svvarmland.se
www.svdistans.se
www.facebook.se/ 
svdistans
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RANSÄTERS HEMBYGDSGÅRD
24, 25 juni samt 2, 3 juli kl. 14.00

BILJETTER: SCALATEATERN: 054 - 19 00 80 • TICNET.SE

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

REGI: OLOF WRETLING
LISA MISKOVSKY OLE BANG
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Lördag kl. 15.00, Stora scenen

Inledande allspel följt av spel med 
värmländskt spelfôlk, bland annat 
2015 års Erik Gustavssonstipendiat. 

Samling för allspelssugna kl. 14.30 
bakom scenen.

”Allspelsakut” lördag kl. 11.00 vid 
Södra Logen för alla stämmobesökare! 

(Låtar se sid 17 eller vår hemsida)

Värmlands Spelmansförbund
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Besök skivförsäljningen vid
Södra Logen fredag, lördag och söndag
Ransätersstämman kommer som vanligt att anordna central skivförsäljning vid 
Södra Logen. Där kan du under lugna och gemytliga former botanisera i det som 
förmodligen är Sveriges största utbud av folkmusikskivor. Flera olika skivbolag, 
såsom Giga, Drone, Dimma m.fl. tar dit sin produktion och detta borgar för att du 
med stor sannolikhet finner det du söker efter. De flesta av de medverkande grup-
perna i stämman finns representerade och flera grupper släpper också sina skivor 
under stämman. 

Du har alltså alla möjligheter att få med dig din favoritmusik hem från stämman. 

Välkommen till skivförsäljningen!

Öppettider: fredag 15.00-21.00, lördag 13.00-21.00, söndag 11.00-13.00

www.varmlandsspelmansforbund.se 
spelman.vsf@gmail.com

Sommartips i Värmland!
Barn- och ungdomsläger 9-13/8 (riksintag).

Spelmansträff på von Echstedtska gården 20/7.



Handgjorda skor i skinn
med lädersula!

Pris 1.600 kr 

Vi finns på Ransätersstämman 10-12 juni.
Välkomna!

naverboden@telia.com • 070-343 98 02
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www.orebroviolinatelje.se

Klangförbättring 〮Restauration 〮Instrument 〮Stråkar 〮Tagling 
Fodral 〮Strängar 〮Tillbehör



Kommunikationsradio för
Jakt • Fiske • Båt • Flyg

från

Karlstad tel 054-67 05 00

Program 2016
Ransäters Hembygdsgård

23 april Familjedagen 
6 maj World Accordion Day 
21 maj Wolfland Spring Meet 
 9-12 juni  Ransätersstämman
24 juni Midsommarfirande
24-25 juni Värmlänningarna
2-3 juli Värmlänningarna
6-10 juli Bälgspel vid landsvägskanten
30-31 juli Internationell hundutställning
12-13 augusti Antik & Samlarmässa
20-21 augusti Heart Line Dance
20 augusti Höstmarknad
19 november Julmarknad

Munkfors Turistbyrå 0563-54 10 81
Övriga upplysningar: tel 0552-303 43 • info@ransater.com
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 Entréavgifter:               
 Torsdag Fri entré • Fredag 200: • Lördag 250: • Söndag Fri entré • Helgbiljett 400:
 Camping: 100 kr per person för hela stämman • Alla under 16 år: fritt inträde och fri camping 

Betala gärna med kort!

 1.  Reception med entré
 2.  Stjärnkikare
 3.  Dragspelsexpo
 4.  Södra Logen, Jordbruksmuseum
 5.  Stinastugan
 6.  Korv och Hamburgerkiosk
 7. Handelsbod
 8. Mangårdsbyggnad, museum
 9. Loftet; Servering 
 10. Soldattorpet
 11. Skomakarmuseum
 12. Västra Logen, Kaffemuseum & Café

 13. Museum; Hemmet & Järnet
 14. Bak & Ullstuga
 15. Smedja
 16. Stångjärnshammare
 17. Museum; Skog, Jakt & Fiske
 18. Stora Scenen
 19. Planetarium
 20. Toaletter
 21. Norra Logen
 22. Teknologen
 23. Värdshus
 24. Stugby i nära anslutning, 22 stugor

Brunch serveras kl 10.00-13.00 fredag, lördag och söndag. 
Middag kl 17.0020.00 torsdag, fredag och lördag. 
Vi har flera vegetariska rätter att erbjuda.  

Wärdshuset 

i Ransäter 

Wärdshuset 

i Ransäter 
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 Öppettider för serveringar och handelsbod: 
 Torsdag 9 juni Fredag 10 juni  Lördag 11 juni  Söndag 12 juni 
 Loftgrillen Loftgrillen Loftgrillen Loftgrillen
 Stängd Meddelas på plats  Meddelas på plats Stängd
 Caféet  Caféet Caféet Caféet
 Kl 17.0024.00 Kl 11.0001.00 Kl 10.0001.00 Kl 10.0017.00
 Korvkiosken  Korvkiosken  Korvkiosken Korvkiosken  
 Stängd Meddelas på plats Meddelas på plats Stängd
 Handelsboden Handelsboden Handelsboden Handelsboden
 Stängd Kl 12.0020.00 Kl 12.0020.00 Kl 12.0015.00



46:e RANSÄTERSSTÄMMAN
Ransäters Hembygdsgård 9 –12 juni 2016

Föreningen ransätersstämman

Torsdag 9 juni
Norra Logen
Kl 20.00 – 01.00 Polskor, öppen scen, spellista

Fredag 10 juni
Västra Logen
Kl 20.00 – 01.00 Gammaldans till värmländska 
 spelmanslag
Norra Logen
Kl 17.30 – 18.30 FolkBeat
Kl 18.30 – 19.30 Nordic (Releasekonsert)
Kl 19.30 – 20.00 Paus 
Kl 20.00 – 01.00 Enligt spellista
Södra Logen
Kl 20.00 – 21.30 Kurs*
Kl 21.30 – 01.00 Enligt spellista

Teknologen
Kl 17.00 – 17.30 Barnföreställning Paraden med  
 Frida Höfling & Emma Swensson 
Kl 20.00 – 22.00 Riksspelmanskonsert 
Kl 22.00 – 22.45 Eva Deivert – Låtar från bakgårn
 (Releasekonsert)
Kl 23.00 – 23.45 Marin/Marin (Releasekonsert)

Stinastugan
Kl 20.00 – 21.30 Kurs*

Lördag 11 juni
Västra Logen
Kl 12.00 – 13.00 Spelstuga med Eva Blomquist 
 Bjärnborg & Magnus Gustafsson   
Kl 13.15 – 14.45 Kurs*
Kl 18.00 – 19.00 Samkvämsdanser med Värmländska  
 Folkdansringen
Kl 20.00 – 22.00 Gammaldans till Ranrike Spelmän
Kl 22.00 – 01.00 Gammaldans till Alf Olsson
 gammeldansorkester
Norra Logen
Kl 11.30 – 13.00 Kurs*
Kl 16.30 – 17.30 Ahlberg, Ek & Roswall
Kl 17.30 – 18.30 Lyy (Releasekonsert) 
Kl 18.30 – 19.30 MP3 (Releasekonsert)
Kl 19.30 – 20.00 Paus
Kl 20.00 – 01.00 Enligt spellista
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Södra Logen
Kl 10.00 – 12.30 Kurs*
Kl 14.00 – 17.00 Värmländska Folkdansringens 
 Slöjdstuga samt lekar för stora och små
Kl 18.00 – 19.00 Folklig barndans*
Kl 20.00 – 24.00 Enligt spellista
Kl 24.00 – 01.00 Ingesundsfolket

Teknologen
Kl 11.00 – 11.30 Barnföreställning Paraden med  
 Frida Höfling & Emma Swensson
Kl 13.30 – 14.30 Barnföreställning Troll med  
 Kersti Ståbi & Erik Rydvall 
Kl 20.00 – 20.45 Mats Edén & Sara Parkman
Kl 21.00 – 21.45 Mats Berglund Trio
Kl 22.00 – 22.45 Thuva Härdelin & Lelo Nika
Kl 23.00 – 23.45 Ulrika Bodén, Emma Ahlberg, Daniel Ek
 & Niklas Roswall (Releasekonsert)
Stora scenen
Kl 15.00 – 17.00 Stämma med medverkan av bl a
 Värmlands Spelmansförbund, 
 Ranrike Spelmän
Stinastugan
Kl 11.00 – 12.30 Kurs*
Kl 14.30 – 16.00 Kurs*
Kl 17.00 – 18.30 Kurs*
Kl 19.00 – 20.30 Visstuga med Bibbe-Lott Åsbom Kunze

Mangårdsbyggnaden
Kl 12.00 – 13.30  Kurs*
Kl 14.00 – 15.30  Kurs *

Söndag 12 juni
Västra Logen 
Kl 11.00 – 12.30   Dansmässa i nordisk folkton  
 Jonas Klett, kantor, körledning
 Anders Göranzon, piano
 Anders Hallpers, bas
 Maria Hulthén Birkeland, fiol, sång
 Sångare ur Munkfors-Ransäters 
 kyrkokör samt Vox Vantör 
Stora scenen
Kl 13.00 – 15.00 Stämma med grupper och spelmän  
 från när och fjärran.
     * Se särskilt kursprogram sid 14-16.

Ransätersstämmans samarbetspartner


