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Äntligen!
Kan man med fog säga, eftersom vi alla
längtat efter det förlösande ögonblick då
vi med full kraft och glatt humör kunde
börja bygga upp en ny Ransätersstämma.
Årets stämma är numera ett faktum
och den blir större än någonsin - det
märks att alla har längtat efter detta och
har höga förväntningar på att få lyssna
till konserter av hög klass, dansa på
våra logar tills solen går upp och kanske bara njuta av att stämmosommaren
äntligen startar efter de jobbiga år vi nu
lagt bakom oss. Och inte minst kanske
man gläds åt att få träffa gamla bekanta
som man till och med numera ska
kunna krama om i ren glädjeyra.
Styrelsen tog nyligen ett beslut på
att inte höja avgiften för stämman. Det
innebär att Ni alla betalar samma pris
som senaste stämman, och biljetten gäller både inträdesbiljetten och campingavgiften. Allt för att underlätta både för
Er och inte minst för oss själva eftersom
det blir mindre att administrera.

För att komma ifrån så mycket av
kontanthanteringen som möjligt, vill
styrelsen också vädja till Er alla att ,
i den mån ni har möjlighet, beställa
biljetten över nätet. Det blir allt svårare
att på ett säkert sätt och med målet att
ha så lite kontanter att hantera som det
bara går, hitta en för alla så bra lösning
som möjligt. Och det här är ett bra sätt
eftersom det också förenklar hela proceduren vid Er ankomst.
Den 50:e Ransätersstämman skulle
egentligen gått av stapeln 2020 men
har, av kända skäl, skjutits upp till det
här året. Detta är alltså en jubileumsstämma och den firas bl.a. med en
mycket omfattande fotoutställning
som Ni kan bese på övervåningen till
Wärdshuset.
Med det sagt vill styrelsen hälsa Er
alla varmt välkomna till den 50:e Ransätersstämman!
			

Styrelsen

Foto: Pelle Schunnesson
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Polskor

Polskor enligt spellista
Tid: Torsdag 9 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen och Södra Logen

Foto: Peter Lloyd

Groupa

Med sin särpräglade syn på nordisk folkmusik är Groupa utan tvekan en supergrupp i genren och banbrytare för progressiv nordisk folkmusik sedan 1981.
Med sin karaktäristiska blandning av
gamla melodier, nya kompositioner och
mycket fantasifull instrumentering har
de påverkat en hel generation musiker.
Med en ständig nyfikenhet för improvisation och djup kärlek till traditionell
nordisk musik spelar Groupa något av
vår tids mest spännande folkmusik. Med
hjälp av instrument som munharpa, övertonsflöjter, viola d’amore, klockor, stenar,
trä och melodeon ritar de nya färger och
utforskar nya musikaliska dimensioner.
I ljudet av Groupa hittar du en sammansatt bild av gårdagens traditioner,
dagens nycker och morgondagens möjligheter.
Jonas Simonson – flöjter
Terje Isungset – slagverk, mungiga
Mats Edén – fioler, litet dragspel
Tid: Fredag 10 juni kl 15.00–16.00
Plats: Norra Logen

Väsen Duo

Mikael Marin och Olov Johansson har under
37 års intensivt samspel och turnerande renodlat
sitt sound och sceniska närvaro så att de verkar
trotsa fysikens lagar i något som förefaller
vara en telepatisk kommunikation. Musiken
är intensiv, dynamisk och fylld av humor. De
skapar ett helt eget musikaliskt språk som i
sitt tilltal är lika modernt som ålderdomligt.
Med grunden fast förankrad i generationer
av uppländsk spelmanstradition har de alltid
blicken nyfiket fäst vid nya musikaliska mål.
Duon ger sig ut på äventyr bland gamla
spelmän, historier och tradlåtar samtidigt
som de bryter ny väg med nytt sound och
nya kompositioner.
Olov Johansson - silverbasharpa, oktavharpa, treradig nyckelharpa
Mikael Marin - violoncello da spalla,
elektrisk bratch
Tid: Fredag 10 juni kl 17.00–18.00
Plats: Norra Logen

Foto: Eva Karlsson

OBS!

Betala gärna med kort eller
swish i entrén!
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MP3 – Marine/Perez Trio

Per Runberg Releasekonsert
Sedan sin första Ransäterstämma redan
1984, har Per Runberg varit en flitig deltagare i olika sammanhang på Ransäters
stämman. Framför allt har vi hört honom
som en mycket uppskattad dansspelman.
1995 blev han riksspelman samtidigt
som hans läromästare Ole Hjorth förärades Zorns guldmärke. På den nya cd:n
”Fiol” delar Per Runberg med sig av låtar
ur sin Hjort-Anderstraditon han hämtat
från Ole Hjort, i kombination med egna
kompositioner.
Som titeln antyder är det frågan om solospel på fiol. Kraftfullt, dansant och naket med en ålderdomlig ton.
Per Runberg – fiol
Tid: Fredag 10 juni kl 18.00–19.00
Plats: Teknologen
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Kom och sväng era lurviga till ett av
Ransäterstämmans mest dansanta band!
Trion formades för exakt 19 år sedan
på Norra Logen, frampå småtimmarna
bland de virvlande, svettiga nattdansarna, och har sedan dess turnerat runtom
i världen med sina tunga grooves och
kvillrande melodier.
Mia Marine, Mattias Pérez och Nina
Pérez är alla välkända namn i folkmusiksammanhang, både var för sig och som
trio. Den bubblande, kraftfulla musiken
från västra Värmland är myllan där de
har den ena foten stadigt planterad,
medan den andra ständigt tassar runt
bland andra intryck och genrer så ett
alldeles eget, livskraftigt MP3-sound
uppstår.
Dansa Ransäter! Dansa!
Mia Marine – femsträngad fiol
Nina Pérez – fiol
Mattias Pérez – gitarr
Tid: Fredag 10 juni kl 18.30–19.30
Plats: Norra Logen

Foto: Mia Marine

Mats Edén & Leif Stinnerbom

Foto: Olof Grind

Trio Törn Releasekonsert
Med sättningen fiol, cello och nyckelharpa experimenterar Trio Törn ständigt
med instrumentens möjligheter och provar traditionens gränser. När trion sätter
en ton uppstår en blandning av färgstarka melodier, fängslande harmonier,
ohämmat sväng och innerlighet – allt i en
levande enhet. Med egna kompositioner,
starkt förankrade i den nordiska folkmusiken är Trio Törn ett kammarmusikaliskt möte där finurliga valser, svängiga
schottisar och tunga polskor kläs i väl
uttänkta arrangemang där samspelet står
i centrum.
Första gången Trio Törn spelade på
Ransäterstämman var 2019 och det blir
därför nu ett kärt återseende när de
är tillbaka för att släppa sin nya skiva
”Painting with polska”.
Olof Kennemark – violin
Klara Källström – cello
Petrus Dillner – nyckelharpa

Bland de ungdomar som kom till låtkursen
för ungdomar i Ransäter 1971 var Leif Stinnerbom och Mats Edén två av dem som fortsatte att samarbeta långt efter kursens avslut
ning. Under en stor del av 70-talet och början
på 80-talet reste de runt om i västra Värmland
och träffade äldre traditionsbärare som de lärde sig av och spelade in för eftervärlden.
Ett stort arbete var återuppväckandet av
den avsomnade Jössehärspolskan där de lade
ner stort arbete i att söka uppgifter om spelmän och om dansen. Tålmodigt utprovande
av rytmer och klanger till dansen ledde 1978
fram till Lp:n Lika många fötter i taket som på golvet med utgångspunkt från de uppteckningar
Einar Övergaard gjorde sommaren 1898 av Arvikaspelmannen Magnus Olssons repertoar.
Sedan dess har mycket hänt. De startade
tillsammans gruppen Groupa, Leif är konstnärlig ledare för Västanå teater och Mats lektor i folkmusik vid Musikhögskolan i Malmö.
Tillsammans odlar de sin bordundoftande
energiska spelstil med det karakteristiska Jössehärssvänget som mången gång vållat svett
och glädje hos dansarna.
Leif Stinnerbom - violin d’amore
Mats Edén - viola d’amore och tvåradigt dragspel
Tid: Fredag 10 juni kl 21.00-22.00
Plats: Teknologen
Foto: Anders Tedeholm

Tid: Fredag 10 juni kl 19.30–20.30
Plats: Teknologen
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Gammaldans till värmländska
spelmanslag.
Tid: Fredag 10 juni kl 20.00–01.00
Plats: Västra Logen

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 kunna fortsätta denna tradition genom att återigen hälsa
nedanstående lag välkomna till Ransätersstämman:
Skrömt
Kl 19.00–19.50
Mölnbacka Spelmanslag
Kl 20.00–20.50

Frykeruds Spelmanslag/Sunnlåt
Kl 21.00–21.50
Karlstad Spelfolk
Kl 22.00–22.50
Ransäters spelmän
Kl 23.00–23.50

Brunskogs Spelmanslag
kl 24.00–01.00
Tid: Fredag 10 juni kl 19.00–01.00
Plats: Västra Logen

Ransäters spelmän

Det hör inte till vanligheterna att det uppstår ett helt nytt spelmanslag i Värmland.
Men förra sommaren träffades fyra nyckelharpspelare relativt regelbundet i en av stugorna i stugbyn på Ransäters Hembygdsgård, och när hösten kom och det var dags
att avbryta vistelsen i stugbyn, väcktes idén
om att på något sätt fortsätta med verksamheten. Alla var nämligen överens om att det
varit en både bra, viktig och glädjefylld upplevelse under sommaren och att det borde
få en fortsättning.
Lösningen blev att bilda en studiecirkel
i Vuxenskolans regi, och efter att ha gått ut
med ett mejl till flera likasinnade och eventuellt intresserade, hade gruppen plötsligt
växt till att bestå av inte mindre än 15 intresserade medlemmar.
Detta gav oanade möjligheter till en, åtminstone ur värmländskt perspektiv sett,
minst sagt ovanlig för att inte säga unik
sättning i laget, som numera består av bas,
två gitarrer, två till tre fioler och hela tio
nyckelharpor i stämmor. En ljudbild som
knappast hörts i Värmland tidigare.
För er som är nyfikna på hur detta låter
rekommenderas ett besök på gammaldanslogen på fredag kväll under stämman.
Tid: Fredag 10 juni kl 23.00–23.50
Plats: Västra Logen

OBS!

Om Du behöver komma i kontakt med stämmans sjukvårdsenhet, ring:
Karlstad spelfolk 2019 Foto: Anders Falk
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076-835 26 00

Ranarim

Foto: Leif Wikberg

Foto: Märtha Thisner

Erika & Cecilia

Erika Lindgren Liljenstolpe och Cecilia Österholm
har båda rötterna i den uppländska folkmusiken
och levererar kraftfull, känslosam folkmusik med
mycket intensitet och energi. Musiken bygger på
två akustiska instrument och deras röster som
kompletterar och berikar varandra, i traditionella
låtar såväl som i deras egna kompositioner.
Duon har turnerat såväl i Sverige som
internationellt och har bl.a. medverkat på flera
av Europas största folk- och världsmusikfestivaler. De är också medlemmar i gruppen
Systerpolskan, initierad av Benny Andersson.
Om sin musik säger Erika och Cecilia: ”Vi
strävar efter ett dynamiskt och tätt sammansvetsat samspel som bottnar i traditionen men
där vi ständigt utmanar varandra till att skapa
ett eget formspråk.”
Erika Lindgren Liljenstolpe - fiol
Cecilia Österholm – nyckelharpa

Tid: Fredag 10 juni kl 22.30–23.30
Plats: Teknologen

Det var en gång, för inte allt för länge
sedan. Två folksångerskor möttes och
upptäckte att det var så roligt att sjunga
tillsammans att det bara inte gick att
sluta. Samtidigt, på en annan plats, satt
en nyckelharpspelman och en gitarrist,
spelandes så att strängarna glödde och
taglet rök.
Historien hade kunnat sluta här, om
det inte varit för en underlig känsla som
drabbade de inblandade. Nog var allt bra,
men ännu icke fulländat. Inte förrän de
alla möttes och fyra blev ett.
Så hände det sig att Ranarim blev till.
1997 bildades gruppen och med fyra skivor och flitigt turnerande var de under
tretton år ett av de populäraste svenska
folkmusikbanden. 2020 tog en återförening form och vi är nu väldigt glada att se
gruppen på Ransätersstämmans scen!
Ulrika Bodén – sång
Sofia Sandén – sång
Niklas Roswall – nyckelharpa
Daniel Ek – harpgitarr
Olle Linder – slagverk
Tid: Lördag 11 juni kl 15.30-16.30
Plats: Norra Logen

Dans enligt spellista.

Tid: Lördag 11 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen
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Systerpolskan

Gruppen Systerpolskan med några av
landets främsta spelmän bildades när
Benny Andersson bjöd in dem till sin
studio på Skeppsholmen hösten 2015.
Ljuv musik uppstod och resulterade i det
kritikerrosade albumet Randig kjortel som släpptes i september 2016. Systerpolskan framträdde i Allsång på Skansen
sommaren 2016 och 2018 och har synts i
flera andra mediesammanhang, bl a på
Moraeus med mera och Gokväll. Gruppen har givit konserter och framträtt
på olika scener runt om i Sverige efter
skivdebuten och de bjuder på ett varierat
program med låtspel och sång. Musiken
består av både traditionella och nykomponerade låtar och visor, framför allt från
Uppland och Dalarna där gruppen har
sina rötter.
Täpp Ida Almlöf – fiol, sång
Verf Lena Egardt – fiol, sång
Cajsa Ekstav – nyckelharpa, sång
Erika Lindgren Liljenstolpe – fiol, sång
Cecilia Österholm – nyckelharpa, sång
Tid: Lördag 11 juni kl 17.00-18.00
Plats: Norra Logen

Foto:
Foto:Staffan
DavidClaesson
Brohede
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Mats Berglund Trio

Mats Berglund har i många år varit en av
de starkaste och mest säregna rösterna på
den svenska folkmusikscenen. Som dansspelman och utforskare av spelstilar och
musikgeografiska områden har han gjort
sig oumbärlig som en av den värmländska
musikens viktigaste ambassadörer.
Med sin personliga spelstil är Mats idag
en av våra mest igenkännbara spelmän och
ingen har som han lyckats sprida musiken
från gränsbygderna mellan Sverige och
Norge.
Mats Berglund Trio består även av Jonas
Bleckman och Andreas Ralsgård och trion
klär de karakteristiska polskorna och hallingarna från Finnskogen och Jösse härad i
en ovanlig instrumental klangdräkt.
Trions instrumentsammansättning
skapar ett unikt sound som lämnar stort
utrymme för musikalisk kraftfullhet och
nyansrikedom. I tätt samspel tar Mats Berglund Trio spelmanstraditionen från Värmlandsskogarna mot oanade höjder och
levererar drivande låtar i omåttligt sväng.
Mats Berglund – fiol
Jonas Bleckman – cello
Andreas Ralsgård – sopransax, traversflöjt
Tid: Lördag 11 juni kl 19.30–20.30
Plats: Teknologen

Daniel & Emma

Daniel och Emma Reid har en unik och
djärv folkmusikkarriär. De har varit solister till symfoniorkester i Turkiet, spenderat sex månader på husvagnsturnéer
i Europa, fyllt svenska kyrkor med sin
unika klang, och förgyllt skolbarns vardag med fartfyllda berättarkonserter.
Det unika i deras lilla format är variationsrikedomen och förmågan att beröra.
Nu kommer de åter till Ransäterstämman
med sprudlande lust till musiken och till
ett magiskt möte med er!
Daniel Reid – sopran- och barytonsaxofon, piano, dragspel, sång
Emma Reid – fiol, altfiol, sång
Tid: Lördag 11 juni kl 21.00–22.00
Plats: Teknologen

Foto:Boris Laible

Ransätersstämmans
samarbetspartner

Foto:Vilja-Louise Skough Åborn

Vanja Modigh Releasekonsert

Denna vokaltrio träffades vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm och har inspirerats av gamla inspelningar av folklig
sång från bland annat USA och Georgien.
Tagna av sångernas skörhet och kraft
samt med en fascination inför de inspelade rösternas olika klangfärger föddes
idén om att låta material och sångstil berikas av olika traditioner. Detta blev startskottet för trion Vanja Modigh.
Trions vision är att ta vara på varje
rösts unika klang och karaktär, att låta
varje sång få sitt eget uttryck och klangfärg genom ett utforskande av röstens
potential och möjligheter.
På denna releasekonsert kommer vi
få höra låtar från debutalbumet ’Vocal
Tradition’! Sköra, kraftfulla och innerliga
sånger med rötter i olika folktraditioner.
Katarina Söderlund – sång
Vilja-Louise Skough Åborn – sång
Anna Larsson – sång
Tid: Lördag 11 juni 22.30-23.30
Plats: Teknologen
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Visstuga med Bibbe-Lott Kunze
Bibbe-Lott Kunze har under en lång
följd år lett den populära visstugan på
Ransätersstämman och blivit något av ett
måste i varje års stämmoprogram.
Hon har i 50 år förmedlat det värmländska folksångararvet i en rad skiftande
sammanhang och sin repertoar har hon
byggt upp genom efterforskningar i arkiv och andra samlingar samt när hon
träffat och lyssnat till traditionsbärare
Foto:alltsedan
Karin Albinsson
i de värmländska bygderna
1970-talet.
Tid: Lördag 11 juni kl 19.00–20.30
Plats: Stinastugan

Foto: Karin Albinsson

Scenprogram

Medverkan bl. a. av Värmlands Spelmansförbund och värmländska riksspelmän samt andra spelmän
Programledare: Dan Olsson.
Tid: Lördag 11 juni kl 15.00–17.00
Plats: Stora scenen

Ingesundsfolket

Foto: Karin Albinsson

Värmländska Folkdansringens
slöjdstuga samt lekar för små & stora
Tid: Lördag 11 juni kl 14.00–16.30
Plats: Södra Logen
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Detta gäng består av folkmusikstudenter
från Musikhögskolan Ingesund och de
har, genom att de för artonde 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

Marine & Roswall

Här får vi lyssna till två av folkmusikens främsta utövare på sina respektive
instrument.
Värmländska Mia Marine möter skånske Niklas Roswall, ett sprudlande och
intensivt möte mellan fiol och nyckelFoto: Kajsa
Bovin utforskar sina instruments
harpa.
Duon
möjligheter och möts i ett unikt samspel
som är både väl rotat i traditionen och
framåtblickande.
Med ett rejält mått av driv, ekvilibrism,
dynamik och spontanitet framför de låtar
som gör sig lika väl på konsertscenen
som på danslogen. Två välkända ansikten på stämman sen tidigare men detta
blir första gången som vi får se dem i
denna konstellation tillsammans!
Mia Marine – femsträngad fiol
Niklas Roswall – nyckelharpa.
Tid: Lördag 11 juni kl 24.00-01.00
Plats: Teknologen

Foto: Daniel Ek

Dans enligt spellista.

Tid: Lördag 11 juni kl 20.00–24.00
Plats: Södra Logen

Foto: Øyvind Lund

Din ljusa skugga
– dansmässa i nordisk folkton

Mässan i nordisk folkton utgår från
dygnet som bild för mänskligt liv, genom
mörker till ljus, och visar hur vi kan fira
gudstjänst med hela kroppen, alla våra
sinnen och erfarenheter.
Alla är välkomna i dansen, precis som
vi var och en kan vara med i gemensam
psalmsång och bön i en vanlig gudstjänst.
Mässan har tillkommit i nära samverkan mellan riksspelman Maria Hulthén
Birkeland, lyriker Kristina Sandgren Furberg, koreograf Hans Kvarnström och
dansledare Cecilia Hardestam.
Jonas Wärja – kantor, körledning
Anna-Lena Högman – piano
Björn Steneros – bas
Per-Thomas Eriksson – fiol
Cecilia Hardestam och Hans Kvarnström
– dansledning
Sångare från Forshaga-Munkfors församling
Tid: Söndag 12 juni kl 11.00–12.30
Plats: Västra Logen
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Stämmans danskurser
Danskurs 1
Långdansworkshop
med Jenny Franke & Per Runberg
Tid: Fredag kl 15.00-16.00
Plats: Södra Logen
Max 30 deltagare. Avgift: Ingen, men
biljett erfordras
Danskurs 2
Nybörjarkurs i polska
med Ami Dregelid & Fredrik Lundberg
Tid: Fredag kl 20.00-21.30
Plats: Södra Logen
Max 30 deltagare, Avgift 100: Danskurs 3
Fördjupningskurs i polska
med Ami Dregelid & Fredrik Lundberg
Tid: Lördag kl 10.00-12.30
Plats: Södra Logen
Max 30 deltagare, Avgift 100: Danskurs 4
Halling
med Martin Myhr & Göran Håkansson
Tid: Lördag kl 11.00-12.30
Plats Norra Logen
Max 30 deltagare, Avgift 100: -

Danskurs 5
Klarälvdalspolska
med Bibbe-Lott Kunze och Karin Börjars
Tid: Lördag kl 13.15-14.45
Plats: Västra Logen
Obegränsat antal deltagare. Avgift: Ingen
Danskurs 6
Dans på trånga utrymmen, på fläck och i bana
med Jenny Franke & Per Runberg
Tid: Lördag kl 17.00-18.30
Plats: Dragspelsexpot
Max 20 deltagare, Avgift: 100: Danskurs 7 – Halling för barn
med Martin Myhr & Mats Berglund
Tid: Lördag kl 18.30-19.30
Plats: Södra Logen
Från: 8 år och uppåt
Max 15 deltagare. Avgift ingen, men biljett
erfordas.

Flera kurser är avgiftsfria, men
till några erfordras biljett.
Hämtas i receptionen.

OBS!

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/erhålls i receptionen från och med kl 17.00 dagen innan.
Foto: Anders Falk
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Betala gärna med kort eller swish.

Stämmans
Låtkurser

Stämmans familjeföreställningar

Låtkurs 1
med Mats Edén
Tid: Fredag kl 11.30-13.00
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare. Avgift 100: -

Familjeföreställning 1
”Till Havs!”
Tid: Fredag kl 17.00-18.00
Plats: Södra Logen
För alla åldrar, yngre i knä på vuxen

Låtkurs 2
med Mats Berglund
Tid: Fredag kl 15.30-17.00
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare. Avgift: 100: -

Familjeföreställning 2
”Bova och Bove”
Tid: Lördag kl 11.00-12.00

Låtkurs 3
för barn och ungdom
med Anna Karlsson & Pär Kunze
från Värmlands Spelmansförbund
Tid: Lördag kl 13.30-15.00
Plats: Stinastugan
För åldrarna 10–20 år
Max 40 deltagare. Avgift: Ingen, men
biljett erfordras

Familjeföreställning 3
”Till Havs!”
Tid: Lördag kl 17.00-18.00
Plats: Södra Logen
För alla åldrar, yngre i knä på vuxen

Stämmans
Viskurser
Viskurs 1 med Lovisa Liljeberg
Tid: Fredag kl 13.30-15.00
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare, Avgift 100: Viskurs 2 med Lovisa Liljeberg
Kulning
Tid: Lördag kl 11.00-12.30
Plats: Stinastugan
Max 10 deltagare, Avgift 100: -

Plats: Teknologen
3-12 år och uppåt, yngre i knä på vuxen

Familjeföreställningarna är avgiftsfria och kräver ingen biljett.

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 och du får heller inte dina pengar
tillbaka för biljetten. Detta för att undvika
störningsmoment för kursens andra deltagare och ledare.
Styrelsen
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Danskurser (Se även sid 12)
Långdansworkshop

Polska med Ami Dregelid och
Fredrik Lundberg

Danskurs 2 – nybörjarkurs i polska.

Den här kursen vänder sig till dig som
har lust att lära dig att dansa polska, så
att du kan vara med och dansa på dansgolven under helgen.
Tid: Fredag kl 20.00-21.30
Plats: Södra Logen

Danskurs 3 – fördjupningskurs för dig
som kan dansa polska.
Vi utgår från det du redan kan och jobbar för att utveckla möjligheten till kommunikationen i paret och med musiken.
Tid: Lördag kl 10.00-12.30 Plats: Södra Logen
Man behöver inte anmäla sig parvis.
Ami Dregelid och Fredrik Lundberg
tycker mycket om att undervisa tillsammans. De har ett mångårigt samarbete
som bygger på deras gemensamma fascination för relationen mellan dans och
musik.
Dansaren Ami Dregelid har fått otaliga
danssugna att ta sina första stapplande
steg på dansgolven i Ransäter. Hon är en
14

Långdans, långrâa, den långa dansen och
dans på bruten ring. Tillsammans med
andra får du prova på att leda, lära dig
olika turer eller bara hänga med i den
långa raden. Långdans är en mångfacetterad dansform där alla får utrymme att ta
lika mycket plats.
Vi kommer också sjunga en, eller två
långdansvisor.
Från 8 år och uppåt (vid 8-13 år krävs
en vuxen meddeltagare).
Ledare: Jenny Franke
Spelman: Per Runberg.
Jenny Franke, koreograf och pedagog.
Undervisar dans i ålder 1-102 år. Hon har
en stark kärlek till att arbeta med dansare i alla kategorier och tar till vara på vars
och ens unika potential.
Per Runberg, frilansmusiker med lång
och gedigen erfarenhet av samspelet mellan musik och dans.
I deras samverkan är det centrala att
dansdialekter är mer än bara steg och att
man dansar med hela kroppen, inte bara
fötterna.
Tid: Fredag kl 15.00–16.00
Plats: Södra Logen
mycket viktig kugge i våra intentioner
att få fler att upptäcka tjusningen med att
dansa polska.
Fredrik Lundberg, värmländsk spelman med många års rutin, är en lika viktig kugge i de här kurserna. Han är en rejält svängig spelman, som brinner för att
spela till dans.

Danskurser (Se även sid 12)
Dans på trånga utrymmen,
på fläck och i bana

Dans på trånga utrymmen, på fläck och i
bana. Den här workshopen arbetar med
att ta vara på det utrymme som finns,
dans med flöde, samt hur en begränsning
kan bli en tillgång. Från trängseln på Norra Logen till det lilla hörnet i köket. Nivån anpassas efter kursdeltagarna, du behöver kunna ta dig runt i en polska.
Kliv ur kön och följ med ut på golvet!
Ledare: Jenny Franke
Spelman: Per Runberg.
Tid: Lördag kl 17.00–18.30
Plats: Dragspelsexpot

Foto: Anders Falk

Foto: Anders Falk

Klarälvdalspolska

En kurs i Klarälvsdalspolska är sedan
många år ett ”måste” på Ransätersstämman.
Kursen bygger på de uppteckningar
som Lars Mattsson gjorde åren 1969-1973
om dans i norra Värmland. Hans forskning utgör grunden för våra kunskaper
idag om detta kulturarv.
Ledare är Karin Börjars och Bibbe-Lott
Kunze tillsammans med värmländska
spelmän.
Tid: Lördag Kl 13.15–14.45
Plats: Västra 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 deltagare och ledare.
		
		
Styrelsen

Flera kurser är avgiftsfria, men
till några erfordras biljett.
Hämtas i receptionen.

OBS!

Betala gärna med kort eller
swish i entrén!
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Låt- och viskurser (Se även sid 13)
Viskurs med Lovisa Liljeberg

Möt folksångerskan Lovisa Liljeberg på en
kurs med särskilt fokus på Värmländska
visor! Det blir vallvisor, kärleksvisor, roligt, vackert och svängigt. Vi undersöker
också utsmyckningar, klang, frasering och
allt det som skapar ett folkligt sångsätt.
Tid: Fredag 13.30–15.00
Plats: Stinastugan
Foto: Leif Wikberg

Foto: Karin Albinsson

Låtkurs med Mats Edén

En god blandning av Värmland, Norge och
Mats egna låtar.
Tid: Fredag kl 11.30–13.00
Plats: Stinastugan

Kurs i kulning med
Lovisa Liljeberg

Välkommen på en snabb-kurs i kulning!
I denna kurs testar vi olika övningar och
ingångar för att hitta just ditt rop. Kursen
ger dig grunderna för att kunna utforska kulningen vidare på egen hand, eller
en uppfräschning av tekniken för dig som
testat förut. Lärare är Lovisa Liljeberg,
folksångerska och sångpedagog.
Tid: Lördag 11.00–12.30
Plats: Stinastugan
16

Foto: Karin Albinsson

Låtkurs med Mats Berglund

Låtar från Värmland och finnskogstrakterna i Sverige och Norge.
Tid: Fredag kl 15.30–17.00
Plats: Stinastugan

Familjeföreställningar (se även sid 13)
Bova och Bove tar sig ton

Till havs!

Familjeföreställning för alla åldrar
Hoppa ombord på vår skuta när vi ger oss
ut på havet! På båten finns passagerarna
Charlie som älskar när det stormar och
Billie som längtar efter att få angöra en
brygga någonstans. Äventyret blir både
stormande svängigt och isande stilla, allt
med folkmusikaliskt gung på däck!
Ombord finns fioler, kontrabas och
kanske något mer instrument… eller
är det en kikare? Publiken får hjälpa till
med sång och rörelser och vem vet - kanske nappar det?
Nu lossar vi förtöjningarna, hissar segel och ger oss ut på havet!
En föreställning av och med Åsa Thorsén Mogensen och Frida Höfling.

Familjeföreställning för åldrarna 3-12 år
Bova & Bove är två tjuviga och tontokiga
syskon som smitit hemifrån för att göra det
de tycker är roligast: att sjunga, spela och
träffa nya kompisar!
Med sig har de den märkliga TonTagarTina, som äter toner. Syskonen har bestämt
sig för att stjäla all musik i hela världen.
Men det blir inte riktigt som de tänkt sig...
Vi får även träffa deras tjatiga föräldrar
Taga & Tage i det här mycket interaktiva
musikteateräventyret.
Föreställningen handlar om att våga
vara den man är och att hitta mod att
säga ifrån när det inte känns rätt.
Bova & Bove tar sig ton är den allra första föreställningen om Bova & Bove. Fler
lär alltså följa!
Med och av Alexandra & Gustav Larson, Kultursprutan musik & teater.
Tid: Lördag 11 juni kl 11.00–12.00
Plats: Teknologen

Tid: Fredag 10 juni kl 17.00–18.00
Plats: Södra Logen

Tid: Lördag 11 juni kl 17.00–18.00

Plats: Södra Logen
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För barn & ungdom
Hallingkurs för barn och
ungdom

Kom och dansa halling med norske dansaren Martin Myhr och den värmländske
spelmannen Mats Berglund. För deltagare från åtta års ålder och uppåt.
Max 15 deltagare.
Foto: Agneta Hedvall

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

Låtkurs för barn & ungdom med
Värmlands Spelmansförbund

Är du mellan 10-20 år? Kom och lär dig
låtar med Anna Karlsson och Pär Kunze!
Vi kommer att lära oss låtar, jobba med
samspel och sväng. Medtag instrument!
Kursen avslutas med ett uppspel på Stora scenen.
Anna och Pär är två värmländska spelmän som i flera år lett Värmlands Spelmansförbunds kurs på Ransätersstämman.
Max 40 deltagare.
Tid: Lördag 11 juni kl 13.30–15.00

Plats: Stinastugan

Foto: Karin Albinsson

Ransätersstämman
valde biljett- och betallösning från Northmill.
Hör gärna av dig du också!

www.northmill.com • Telefon 08-613 70 20
18

Årets allspelslåtar
Alla spelmän är välkomna till Gropa (Stora
scenen) på lördagen kl 15.00. Samling kl 14.30
Gånglåt
för genomspelning.

Lördag kl 11.00 har Värmlands Spelmansförbund en allspelsakut vid Dragspelsexpot. Där kan
från
manHara
också öva på låtarna.

Gånglåt från Hara
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Från Ransätersstämman 1971
Foto: Assar Mårtrnsson

1971. En lång rad spelmän och dansare i vackra folkdräkter tågade från Ransäters kyrka till invigningen av Ransätersstämman på Stora scenen (Gropa) .

1971. Bröderna Tillman, fr v Hilmer, Nisse och
Olov.

1971. Familjen Östlund, fr v Folke, Birgitta och
Nelly.

1971. Sveriges äldsta låtkurs startades 1971 på
initiativ av Gert Ohlsson och Bengt Lindroth.
Här ses Gert i aktion tillsammans med eleven
Eva Deivert.

1971. Låtkurseleverna Göran Karlsson och Leif
Stinnerbom övar koncentrerat på en låt. Leif
Stinnerbom blev sedermera riksspelman 1975.
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Från Ransätersstämman 1971-72
Foto: Assar Mårtensson

1971. Buskspel med Ceylon Wallin och Gert
Ohlsson.

1972. Kjell Andersson och Bengt Löfberg.

1972. Bland de många åhörarna återfanns storspelmannen Carl Iderström, riksspelman 1942
och Zorns guldmärke 1952.

1972. Gert Ohlsson lyssnar till Värmlands Spelmansförbund, fr v Arvid Eriksson, Sven Edén,
Erik Berntsson, Hasse Olsson, Gösta Waller, Gunnar Löfgren, Henry Starck, spelledaren Erik
Gustavsson med ryggen mot kameran, Olle Skoglund och Henning Jonsson.
21

Från Ransätersstämman 1972-73
Foto: Assar Mårtrnsson

1972. Två välkända värmlandsprofiler; konstnären och spelmannen Erling Ärlingsson och
Sigurd Hagegård.

1973. Två av nyckelharpans främsta företrädare,
de uppländska spelmännen Gösta Sandström
och Eric Sahlström.

1972. Ikonen Ceylon Wallin var med redan på
stämman 1971 och återkom sedan troget under
flera stämmor.

1972. Anders Rosén och Kalle Almlöf, två av de
främsta företrädarna för folkmusik från västerdalarna, gör sig klara att spela.
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Från Ransätersstämman 1972
Foto: Assar Mårtrnsson

1972. Hans Bryntesson, traditionsbärare av Eda-låtar i tredje led,
får skydd mot regndropparna av Gert Ohlssons paraply.
23

Från Ransätersstämman 1972-73
Foto: Assar Mårtrnsson

1972. Uppspel för låtkursen på Stora scenen. Läraren Bengt Lindroth t v med fr v låtkurseleverna
Ulf Jonsson, Leif Ståhlberg, Eva Deivert, Micael Festin och Christina Henriksson.

1973. Eric Sahlström har bytt nyckelharpan till 1973. Arvid Eriksson, mångårig ordförande i
fiolen. Gösta Sandström och Gert Ohlsson lyss- Värmlands Spelmansförbund och Gert Ohlsson
nar intresserat.
i roat samspråk.
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Från Ransätersstämman 2019
Foto: Karin Abinsson

Pasi Pasanen

Lisa Lestander

Mikael Marin

Alf Olsson

Mats Berglund och Jenny Gustafsson

Tradpunkt fr v Caroline Eriksson, Madeleine Ahlström
Eriksson och Sunniva Abelli

Eva Lestander
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Från Ransätersstämman 2019
Foto: Karin Albinsson

Fredrik Lundberg

Dan Olsson

Nej, det är inte en flaggstång som reses, utan en av högtalarna till Stora scenen.
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Fler bilder????
Finns det ingen med Bengt Lindroth???
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Folkmusikkaféet är en ideell förening
en mötesplats för levande folkmusik
och folklig dans från hela världen.
Våra aktiviteter bedrivs fredagar på Allégården.
Södra Allégatan 4413 01 Göteborg.
Vårt program innehåller bl. a.
konsert- och danskvällar, stordanskväll,
spel- och danskvällar, spel-, vis-,
och dansstugor, danskurser, spelmanslag.

Bland höstens artister: Västra låtverkstan, Dram, Systerpolskan, Trio Rop,
Grit Quartet, Ethno on the road, Mats
Berglund
trio.
Våra aktiviteter
bedrivs
på Allégården,
Södra Allégatan 4 i centrala Göteborg.
www.folkmusikkafeet.se
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Varmt välkomna!

Ett axplock av det vi erbjuder:
•
•
•
•
•

Studiecirklar som får dig att växa
Träffa vänner och dela intressen
Kostnadsfri ledarutbildning
Låna lokaler med fri wifi
Vi finns lokalt nära dig

Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se/varmland
Vill du lära ut något du kan? Vi söker fler cirkelledare!

MUSIKLINJEN KAPELLSBERG
HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA

FOLKMUSIK PÅ KAPELLS
Ettårig kurs på heltid eller deltid

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
13 JUNI, 2022
I mån av plats även senare ansökningar.

ANSÖKAN: HFS.SE

LÄRARE: EMMA AHLBERG EK, ULRIKA BODÉN, DANIEL EK,
EMMA HÄRDELIN, GÖRAN MÅNSSON OCH NIKLAS ROSWALL

29

30 april
Valborgsmässofirande
21 maj
Wolfland Spring Meet
9-12 juni
Ransätersstämman
24 juni
Midsommarfirande
24+25 juni & 2+3 juli
Värmlänningarna
6-10 juli
Bälgspel vid landsvägskanten
30-31 juli
Nordic Dog Show
12-13 augusti
Antik & Samlarmässa
18-21 augusti
Heart Line Dance
19 november
Julmarknad
VARMT VÄLKOMMEN!
www.ransater.com
Med reservation för ändringar

30

31

AV 1 AB levererar för 10:e året
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

Börja skriv för att lägga in text

Ringgatan 18
019-265540
www.orebroviolinatelje.se
Klangförbättring
Restauration
Instrument
Tagling
Tillbehör
info@orebroviolinatelje.se
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Handgjorda skor i skinn
med lädersula!
Pris 1.900 kr

Vi finns på Ransätersstämman 10 –12 juni.
Välkomna!
naverboden@telia.com • 070-343 98 02

Ettårskurserna 2022/2023
- Folkmusik
- Folkdans
- Distanskurser

AKUSTISKT I TOBO!
13 augusti

Vi har
platser kvar.
SÖK NU!

Träffa oss på Ransäterstämman
- Norra logen fredagen 22.00
- Kom och häng med oss
vid stuga 20

(Rykten om midnattskorv från stugfönstret
på fredagen, men håll det lite hemligt...)

Konserter - mat - dans - buskspel - mys

Hedin/Hazelius
Nyckelharpsmästare
Sonia & Håkan
m.fl.
( Biljetter och mer info på hemsidan )

www.esitobo.org
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Terminskurser

Kortkurser

#älskafolkis
#malungsfolkhögskola
#malungsfolkmusikkurser
34

Distanskurser

Sommarkurser

0280-143 00
info@malungsfolkhogskola.se
www.malungsfolkhogskola.se

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Reception med entré
Stjärnkikare
Dragspelsexpo
Södra Logen, Jordbruksmuseum
Stinastugan
Korv- och Hamburgerkiosk
Handelsbod
Mangårdsbyggnad, museum
Loftet; Servering
Soldattorpet
Skomakarmuseum
Västra Logen, Kaffemuseum & Café

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Museum; Hemmet & Järnet
Bak- & Ullstuga
Smedja
Stångjärnshammare
Museum; Skog, Jakt & Fiske
Stora Scenen
Planetarium
Toaletter
Norra Logen
Teknologen
Värdshus
Stugby i nära anslutning, 22 stugor

Öppettider för serveringar och handelsbod:

		 Torsdag 9 juni
Loftgrillen
		 Stängd
Caféet
		 Kl 17.00-20.00
Korvkiosken
		 Kl 17.00-20.00
Handelsboden
		 Stängd

Fredag 10 juni
Loftgrillen
Kl 12.00-18.00
Caféet
Kl 11.00-01.00
Korvkiosken
Kl 17.00-24.00
Handelsboden
Meddelas på plats

Wärdshuset
Wärdshuset
Ransäter
ii Ransäter

Lördag 11 juni
Loftgrillen
lKl 12.00-18.00
Caféet
Kl 10.00-01.00
Korvkiosken
Kl 14.00-24.00
Handelsboden
Meddelas på plats

Söndag 12 juni
Loftgrillen
Stängd
Caféet
Kl 09.30-15.00
Korvkiosken
Stängd
Handelsboden
Stängd

Middag serveras kl 17.00-20.00 torsdag.
Lunch/middag serveras kl 13.00–20.00 fredag och lördag.
Brunch serveras kl 10.00-12.00 fredag, lördag och söndag.
Vi har även vegetarisk mat att erbjuda.

Entréavgifter:

Torsdag Fri entré • Fredag 300:- • Lördag 300:- • Söndag Fri entré • Helgbiljett 550:OBS! I biljettpriset ingår camping/parkering • Alla under 16 år: fritt inträde och camping

Betala gärna med kort eller swish!
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50:e RANSÄTERSSTÄMMAN
Ransäters Hembygdsgård 9 –12 juni 2022

Torsdag 9 juni
Norra Logen

Kl 20.00 – 01.00

Södra Logen
Kl 20.00 – 01.00

Polskor, spellista
Polskor, spellista

Fredag 10 juni
Norra Logen
Kl 15.00 – 16.00
Kl 17.00 – 18.00
Kl 18.30 – 19.30
Kl 20.00 – 01.00

Södra Logen
Kl 15.00 – 16.00
Kl 17.00 – 18.00
Kl 20.00 – 21.30
Kl 21.30 – 01.00

Västra Logen
Kl 20.00 – 01.00

Teknologen
Kl 18.00 – 19.00
Kl 19.30 – 20.30
Kl 21.00 – 22.00
Kl 22.30 – 23.30

Stinastugan
Kl 11.30 – 13.00
Kl 13.30 – 15.00
Kl 15.30 – 17.00

Groupa
Väsen Duo
MP3
Enligt spellista
Workshop i långdans
Barnprogram*
Danskurs*
Enligt spellistar

Kl 17.00 – 18.00
Kl 18.30 – 19.30
Kl 20.00 – 24.00
Kl 24.00 – 01.00

Västra Logen
Kl 13.00 – 14.30
Kl 17.30 – 19.00
Kl 20.00 – 01.00

Teknologen
Kl 11.00 – 12.00
Kl 19.30 – 20.30
Kl 21.00 – 22.00
Kl 22.30 – 23.30
Kl 24.00 – 01.00

Stora scenen
Kl 15.00 – 17.00

Kl 11.00 – 12.30
Kl 15.30 – 16.30
Kl 17.00 – 18.00
Kl 20.00 – 01.00

Södra Logen
Kl 10.00 – 12.30
Kl 14.00 – 16.30

Danskurs*
Samkvämsdanser
Gammaldans
Barnprogram*
Mats Berglund Trio
Daniel & Emma
Vanja Modigh Releasekonsert
Marine & Roswall
Stämma med medverkan av bl a
Värmlands Spelmansförbund,
värmländska riksspelmän &
andra spelmän från när och fjärran

Gammaldans till värmländska
spelmanslag

Stinastugan

Per Runberg Releasekonsert
Trio Törn Releasekonsert
Mats Edén & Leif Stinnerbom
Erika & Cecilia

Dragspelsexpot

Låtkurs*
Viskurs*
Låtkurs*

Kl 11.00 – 12.30
Kl 13.30 – 15.00
Kl 19.00 – 20.30
Kl 17.00 – 18.30

Hallingkurs*
Ranarim
Systerpolskan
Enligt spellista
Danskurs*
Värmländska Folkdansringens Slöjdstuga med lekar för stora och små

Kurs i kulning*
Barn- och ungdomskurs*
Visstuga
Danskurs*

Söndag 12 juni
Västra Logen
Kl 11.00 – 12.30

Lördag 11 juni
Norra Logen

Barnprogram*
Hallingkurs för barn*
Enligt spellista
Ingesundsfolket

Kl 13.00 – 15.00

Din ljusa skugga
Dansmässa i nordisk folkton med
sångare från Forshaga-Munkfors församling, Anna-Lena Högman, piano,
Cecilia Hardestam och Hans Kvarnström dansledare, Per-Thomas Eriksson, fiol, Björn Steneros, bas och
Jonas Wärja, kantor.
Stämma med grupper från när och
fjärran.

* Se särskilt kursprogram sid 12-13

Föreningen Ransätersstämman

