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Ärade publik!
Varmt välkomna till den 49:e Ransätersstämman!
Årets stämma, som är en av de största vi gjort under de här åren, innehåller
som vanligt ett stort antal konserter,
många barnprogram för skiftande åldrar och diverse kurser i både dans och
spel. Det ser alltså ut som det brukar
göra i stämman.
Men – vi har också, efter moget övervägande från styrelsen och med många
kloka och vettiga synpunkter från er i
ryggen, bestämt oss för ett nytt inträdessystem. Fortsättningsvis löser man
en biljett som innefattar både inträde,
camping och parkering, ett slags ”festivalpass” med ”all inclusive” alltså.
Samtidigt har vi sänkt den totala kostnaden för stämman en aning, och vår
förhoppning är att det ska tilltala alla
inblandade. Dels er besökare, som får
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lite lägre kostnad, men också oss som
hanterar stämman – vi får ett något
lättare jobb, både vad gäller logistiken
och det administrativa.
En annan nyhet i den här stämman
är att vi startar upp en folkmusikpub,
initialt tänkt på den s.k. Loftgrillen men
närmare besked om lokal meddelas
på plats. Där kommer också ett utökat
utbud av vegansk och vegetarisk mat
att serveras.
Än en gång, välkomna till Ransätersstämman!
			Styrelsen
Pelle Schunnesson (ordförande), Bosse Dalmo
(vice ordförande), Daniel Höglund Werngren
(kassör), Kaisa Nylin (sekreterare), Annie
Johansson (ledamot), Karin Albinsson, (ledamot),
och Hans Holmén (ledamot).

Polskor

Göran Håkansson & Claes Hallgren
Tid: Onsdag 5 juni kl 20.00–21.00
Plats: Norra Logen
Österlens Folkhögskola
Tid: Onsdag 5 juni kl 21.00–21.30
Plats: Norra Logen
Polskor, spellista
Tid: Onsdag 5 juni kl 21.30–01.00
Plats: Norra Logen

Foto: Sona Hellman

Trio Törn

I Trio Törn möts tre starka personligheter
med rötterna i den svenska folkmusiken.
Med den unika sättningen fiol, cello och
nyckelharpa experimenterar de ständigt
med instrumentens möjligheter och provar gång på gång traditionens gränser.
När de tillsammans sätter ton uppstår
en blandning av färgstarka melodier,
fängslande harmonier, ohämmat sväng
och innerlighet – allt i en levande enhet.
Publiken bjuds därför på en unik upplevelse med stor variation, ett möte med stor
plats för spontana idéer och improvisation
som resulterar i en originell helhet.
Olof Kennemark – violin
Klara Källström – cello
Petrus Dillner – nyckelharpa

Långdans med Jenny Franke
& Per Runberg
Tid: Torsdag 6 juni kl 14.30–15.30
Plats: Norra Logen

Egeland, Edén, Marin Releasekonsert
Här möts Ånon Egeland, Mats Edén och
Mikael Marin som trio – var och en tydlig
stilskapare inom skandinavisk traditionsmusik. De har varit med i grupper och på
utgåvor som är bland de mest centrala i
utvecklingen av dagens skandinaviska
folkmusik. Ånon Egeland med flera viktiga album under eget namn, Mats Edén i
Groupa och Mikael Marin i Väsen.
Musiken är full av polska, halling, vals
och rejländer. Egeland, Edén och Marin
gör arrangemang som visar hur traditionen kan förnyas och uppdateras men fortfarande låta ungdomlig, rockig och frisk.
Ånon Egeland – fiol, hardingfela
Mats Edén – fiol, hardingfela
Mikael Marin - violincello da spalla
Tid: Torsdag 6 juni kl 18.30–19.30
Plats: Norra Logen

Tid: Torsdag 6 juni kl 17.30–18.30
Plats: Norra Logen
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Polskor, spellista

Tid: Torsdag 6 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen

Polskor, spellista

Tid: Torsdag 6 juni kl 21.00–01.00
Plats: Södra 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.
Följande spelmanslag står för gammaldansen på fredagskvällen:
Mölnbacka Spelmanslag
kl 20.00–20.50

Frykeruds Spelmanslag/Sunnlåt
kl 21.00–21.50
Karlstad Spelfolk kl 22.00–22.50
Ce-Ge:z Gammaldansorkester
kl 23.00–23.50
Brunskogs Spelmanslag
kl 24.00–01.00

Tid: Fredag 7 juni kl 20.00–01.00
Plats: Västra Logen

Foto: Karin Albinsson
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Thiger Håkansson Swing

Releasekonsert
Trion Thiger Håkansson Swing släpper
på den här stämman en alldeles ny CD,
och det är inte deras första releasekonsert
på Ransätersstämman. Redan 2012 släpptes skivan ”Strömgubben” med samma
musiker och de har sedan dess inte bara
spelat tillsammans, utan också framträtt
i många sammanhang och tillfredsställt,
kanske framförallt, den danssugna publiken som upptäckt deras sugande, drivna
och rytmiska spel till dans.
Så passa på att dansa till deras låtar
även under konserten. Det är inte bara til�låtet utan ett uttalat önskemål från gruppen.
Mats Thiger – fiol, durspel
Mats Håkansson – dragspel
Per-Olof Swing – kontrabas
Tid: Fredag 7 juni kl 16.30–17.30
Plats: Norra Logen

Ralsgård & Tullberg kvartett

Releasekonsert
Genom sin debutskiva (2010) återetablerade Andreas Ralsgård och Markus Tullberg traversflöjten i den svenska folkmusiken. Med sin andra skiva (2014) utvecklade de instrumentets position i musiken
genom en rad samarbeten med några av
Sveriges främsta folkmusiker.
Dessa samarbeten ledde fram till bildandet av en kvartett där Ralsgård &
Tullbergs traversflöjter sammanstrålar
med Niklas Roswalls nyckelharpa och
Alexandra Nilssons cello.
Repertoaren består av traditionella och
nyskrivna låtar. Uttrycken spänner över
avskalade och intima vismelodier till flerstämmiga arrangemang där instrumenten går i full blom.
Andreas Ralsgård – traversflöjt
Markus Tullberg – traversflöjt
Niklas Roswall - nyckelharpa
Alexandra Nilsson – cello
Tid: Fredag 7 juni kl 17.30–18.30
Plats: Norra Logen

Foto: Maria Bojlund

Polskor, spellista

Tid: Fredag 7 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen

Foto: Joakim Flinthammar

Tradpunkt Releasekonsert

Denna grupp har spelat på en mängd
spelmansstämmor, folkmusikfestivaler och till dans både i Sverige och utomlands med ett självklart och lekfullt samspel. Trion har öppnat en skattkista av
polskor, valser och visor från Mörkö och
andra delar av Södermanland, men framför även egenkomponerad musik.
Deras spel beskrivs som svängigt, dansant, förnyande och roligt, men med respekt för det gamla. Att dansa till – inombords eller i full fart!
Tradpunkt släpper sin skiva ”Dansar
här” på Ransäterstämman 2019, som spelats in tillsammans med dansare.
Sunniva Abelli – nyckelharpa, sång
Madliene Ahlström Eriksson – fiol,
nyckelharpa
Caroline Eriksson – fiol, nyckelharpa
Tid: Fredag 7 juni kl 18.30–19.30
Plats: Norra Logen

Polskor, spellista

Tid: Lördag 8 juni kl 21.30–01.00
Plats: Södra Logen
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Isa Holmgren Releasekonsert

På röst utforskar Isa Holmgren det magiska svänget och melodierna i gränslandsmusiken. Med sina rötter i dansmusiken från Värmland blandar hon låtar
från västra Värmland och gränslandet
med egenskriven folkmusik.
Ingången till folkmusiken kom genom
den folkliga dansen och hon har de senaste
åren fördjupat sig i den traditionella dansmusiken från västra Värmland och gränslandet. Isa tar sin konstnärliga kandidat
sommaren 2019 och har utöver studier och
framträdanden undervisat och hållit workshops i folklig dans både i Sverige och utomlands.
Nu släpper hon en EP med danslåtar
från Värmland. Utöver solo framförs även
några låtar tillsammans med den norska
fiol- och hardingfelespelaren Maja Gravermoen Toresen. På röst, fiol, hardingfela
och lyra utforskar de gränslandsmusiken
från Värmland och Norge – från stillsamma koraler till fartfyllda och svängiga
dansmelodier från finnskogen.
Isa Holmgren – sång
Maja Gravermoen Toresen - hardingfela,
5-strängad fiol och sång

TRE

Fjorton strängar, en röst, TRE musiker.
Med avstamp i den svenska folktraditionen spelar TRE musik med fokus på samspel, närhet och känsla.
Trion startade på Musikhögskolan Ingesund 2016 och har sedan dess spelat på
olika scener i Sverige. Både till dans och
i konsertformat levererar TRE vokal och
instrumental folkmusik som svänger, flödar och känns!
Timmy Gasslander – gitarr
Ronja Grafström – röst
Evelina Höglund – fiol
Tid: Fredag 7 juni kl 21.00–22.00
Plats: Teknologen

Tid: Fredag 7 juni kl 19.30– 20.30
Plats: Teknologen

Foto: Samuel Lundh
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Ransätersstämmans
samarbetspartner

Sångsystrar – KRUS

Sandén/Bodén/Grundström/Roswall
Sofia Sandén från Leksand och Ulrika Bodén från Helgum hör till Sveriges främsta
folksångerskor. Deras uttrycksfulla stämsång har hörts både i duo och i populära
gruppen Ranarim. På senare år har de utmejslat sina egna uttryck och solokarriärer
men är nu åter lyckligt förenade i sin duo!
Rösterna flätar och slingrar sig genom
Foto: Leif Wikberg
vackert
ornamenterade folksånger. Klangerna är både kärva och ljuva, med särskild
kärlek till rytmen och de berättande texterna.
Patrik Grundström från Härnösand skänker djup och driv till musiken med kontrabas
och akustisk bas. Konserten blir extra lyxig
när även nyckelharpmästaren Niklas Roswall medverkar på flera av sångerna.
Sofia Sandén – sång
Ulrika Bodén – sång
Patrik Grundström – kontrabas,
akustisk bas
Niklas Roswall - nyckelharpa
Tid: Fredag 7 juni kl 22.30–23.30
Plats: Teknologen

Foto: Leif Wikberg

Foto: Anna Larsson

Skye Consort &
Emma Björling Releasekonsert

Vad händer när fyra musiker med sammanlagda rötter i Norden, Storbritannien, USA,
Kanada, Holland och Mellanöstern möts
och skapar musik med utgångspunkt från
folkmusik från de nordliga breddgraderna?
Tycke och ljuv musik uppstår!
Emma Björling & Skye Consort filurar
över, leker med och framför traditionell
folkmusik från Norden, kanadensiska
Québec, brittiska öarna och Irland, samt
musik skriven speciellt för denna ensemble. De fyra musikerna ger och tar, inspirerar och låter sig inspireras av det bästa
folkmusiken från dessa länder har att erbjuda.
En utsökt blandning av svängiga polskor, jigs och reels, smäktande kärleksvisor och koraler och dramatiska medeltida
ballader.
Emma Björling – sång, perc, shruti box
Alex Kehler – fiol, nyckelharpa, sång
Amanda Keesmaat – cello, sång
Seán Dagher – bouzouki, banjo, sång
Tid: Lördag 8 juni kl 16.00–17.00
Plats: Norra Logen
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Kongero & Massivet

Två moderna folkmusikband, grundade
i den svenska traditionen, i ett möte mellan instrumental spelmansmusik och dikter av bl.a. de jämtska poeterna Alan Kristensson och Elsa Wahlén.
Kongeros repertoar baseras på den vokala och instrumentala folkmusiken där det
också ges stor plats åt egna kompositioner.
De fyra sångerskorna utforskar och utmanar röstens möjligheter och bryter ny mark
genom sina innovativa arrangemang.
Massivet gör ”dansmusik i konsertformat”. De växlar mellan att vara ett kraftfullt folkmusikaliskt storband och att skapa plats åt de fyra solisterna. Massivet har
utvecklat en sällsam dynamisk spännvidd
och låter improvisationen spela en viktig
roll i sin musik.
Lotta Andersson – sång
Anna Wikenius – sång
Emma Björling – sång
Anna Larsson - sång
David Eriksson – nyckelharpa
Robin Cochrane (vik) – slagverk
Adrian Jones – viola, oktavfiol
Leif Ottosson – dragspel
Erik Ronström – gitarr, mandola
Tid: Lördag 8 juni kl 17.30–18.30
Plats: Norra Logen

Foto: Sarah Thorén

Väsen

Ett band med ett unikt sound, med ett lekfullt och skickligt samspel som verkar utmana fysikens lagar, en intensitet med stor
humor och modernitet som är rotad i tradition. En femstringsviola, en 12-strängad
gitarr och en nyckelharpa med avstamp i
den uppländska traditionen. Väsen är ett
samspel kryddat med fulländad spelkunnighet, men med så mycket mer än bara
ett traditionellt sound. Det finns en lekfullhet till musiken och en glädje i att göra
spännande nya arrangemang av hundraåriga låtar och nya original inspirerade av
traditionen. Rock, jazz, traditionella och
klassiska influenser vävs in.
Efter trettio år är det här ett band som
inte gått många förbi och som etablerat sig
som ett av de största och mest inflytelserika folkmusikbanden både på hemmaplan
och utomlands.
Olov Johansson – nyckelharpa
Mikael Marin – altfiol
Roger Tallroth – 12-strängad gitarr
Tid: Lördag 8 juni kl 18.30–19.30

Foto: David Brohede
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Plats: Norra Logen

Utsocknes Gammaldanskapell

Utsocknes gammeldanskapell är en
samling musikanter från nord till syd
i vårt avlånga land, som spelar både
eget, traditionellt samt ärvda låtar till
gammeldansgolvet. De spelar under devisen ”The TJO must go on!”, rörande överens om att lite mer TJO! i livet behövs.
Tid: Lördag 8 juni kl 20.30-21.30, 22.00-23.00
Plats: Västra Logen

Ce-Ge:z Gammaldansorkester

Det hör inte till vanligheterna att det uppstår nya gammaldansorkestrar i Värmland,
men förra året hände det . Det var spelmännen Claes Hallgren och Göran Håkansson
som satte ihop ett alldeles nytt, men rutinerat, gäng spelmän till en ny orkester, som
hade sin premiär på förra årets Ransätersstämma. Roligt tycker vi och en både ovanlig och efterlängtad händelse.
Förutom de båda fiolspelmännen består
Foto: Karin
Albinsson
gruppen också av dragspelaren
Pasi
Pasanen och kontrabasisten Kristoffer ”Krydda” Sundström.
Tid: Fredag 7 juni kl 23.00–23.50
Lördag 8 juni kl 23.00–01.00

Foto: Anders Falk

Plats: Västra Logen

Skrômt

Skrômt – det är en grupp ungdomar mellan 10-19 år från Kulturskolan i Karlstad
som tillsammans med sina ledare Åsa
Grumer och Lillot Piehl har spelat värmländsk, svensk och världslig folkmusik i
över tre år.
Fioler och flöjter ljuder då gruppen står
på scenen eller spelar till dans.
Tid: Lördag 8 juni kl 20.00–20.30
Plats: Södra Logen

Foto: Karin Albinsson

Scenprogram

Medverkan bl. a. av:
Värmlands Spelmansförbund och
värmländska riksspelmän samt andra
spelmän
Programledare: Dan Olsson.
Tid: Lördag 8 juni kl 15.00–17.00
Plats: Stora scenen
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Alf Olsson – Guldspelmannen
från Svanskog
I januari släpptes boken ”Guldspelmannen från Svanskog” som riksspelmännen
Maria Andersson och Therese Olsson
Hugosson har skrivit. Boken handlar om
Värmlands nu enda levande riksspelman
med Zornmärke i guld, Alf Olsson, samt
folkmusiktraditionen i Svanskog. I boken
finns dessutom noter och CD på alla bevarade egenskrivna låtar av Alf Olsson.
Releasekonserten för boken i början av
året blev en stor succé. Nu kommer en
nygjord konsert för ”Guldspelmannen
från Svanskog” till Ransäterstämman.
Konserten kommer innehålla musik från
Svanskog framförda av de fyra riksspelmän som förvaltar Svanskogstraditionen.
Alf Olsson – fiol
Maria Andersson – fiol
Therese Olsson Hugosson – klarinett,
basklarinett
Tomas Fredriksson – fiol, viola
Tid: Lördag 8 juni kl 17.30–18.30
Plats: Teknologen

Foto: Therese Olsson Hugosson
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Foto: Stefan Ekedahl

Duo Disparat

Bordunmusikern Anders Norudde är
känd av många från gruppen Hedningarna men han har även gjort sig ett namn
som en spännande låtkompositör.
Anders egna kompositioner är i fokus i
denna nya duo tillsammans med hälsinge
spelmannen Johanna Karlsson. En speldam med rötter från Delsbo.
Många egensinniga låtar spelas på femsträngade fioler, omstämda fioler och
moraharpa. Det blir en uppsjö av vackra
klanger.
Anders Norudde – fiol, moraharpa
Johanna Karlsson – fiol
Tid: Lördag 8 juni kl 21.00–22.00
Plats: Teknologen

Vänerlåt

Med Sveriges största sjö som gemensam
nämnare spelar Mats Berglund och Jenny Gustafsson låtar från sydöstra Värmland och nordvästra Västergötland.
Vattnet har i alla tider förenat människor och det är först i modern tid som väFoto: blivit
Kajsa Bovin
gen
det snabbare alternativet. Samma melodier återfinns idag i olika varianter i Vänerns kringliggande landskap.
I konserten i Teknologen kommer Jenny och Mats att berätta om låtarna och
om spelmän som verkat i Vänerområdet
kring Värmland och Västergötland.
Mats Berglund – fiol
Jenny Gustafsson – fiol
Tid: Lördag 8 juni kl 22.30–23.30
Plats: Teknologen

Foto: Göran Karlsson

OBS!

Betala gärna med kort i entrén
och skivförsäljningen!

Trio Wolski

Med rötterna i traditionell svensk folkmusik bryter sig Trio Wolski loss med en
frisk och personlig stil.
Gruppens musik har sin grund i originalkompositioner med en mix av improvisation och välskrivna arrangemang,
då medlemmarnas individuella styrkor smälter samman till en musik som är
både harmonisk och dynamisk. De tar avstamp i nordiska folkmusiken samtidigt
som de inte räds för att bryta mot traditionen och skapa musik som är gränsöverskridande och personlig.
Gruppens medlemmar träffades på
Malmö Musikhögskola och förra året nominerades de som Årets Nykomlingar på
Folk- och Världsmusikgalan.
Hanna Blomberg – fiol
Petter Ferneman– dragspel
Kristian Wolski – cittern
Tid: Lördag 8 juni kl 24.00–01.00
Plats: Teknologen
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Visstuga med
Bibbe-Lott Kunze

Bibbe-Lott
Kunze har
under en
lång rad
år lett den
populära
visstugan på
Ransätersstämman
och blivit
Foto: Karin Albinsson
något av ett
måste i varje års stämmoprogram.
Hon har i mer än 40 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 i de värmländska bygderna alltsedan
1970-talet.
Under fredagen leder hon även sång &
danslekar för de yngre, se sid 18.
Tid: Lördag 8 juni kl 19.00–20.30
Plats: Stinastugan

Ingesundsfolket

Detta gäng består av folkmusikstudenter
från Musikhögskolan Ingesund och de
har, genom att de för sjuttonde 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 8 juni kl 24.00–01.00
Plats: Södra Logen
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Foto: Øyvind Lund

Din ljusa skugga

Dansmässan 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.
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
Sångare från Forshaga-Munkfors församling
Tid: Söndag 9 juni kl 11.00–12.30
Plats: Västra Logen

Scenprogram

Scenprogram med grupper och spelmän
från när och fjärran.
Programledare: Dan Olsson
Tid: Söndag 9 juni kl 13.00–15.00
Plats: Västra Logen

Några viktiga funktionärer Foto: Karin Albinsson

Allan Anttila

Ljudteknikerna Emelie & Allan

Pelle Schunnesson

Dan Olsson

Bosse Dalmo

Hans Hoilmén

Detta bildcollage utgör, som alla förstår, enbart ett litet axplock ur den stora funktionärsstab som är hörnpelaren och
grundförutsättningen för att Ransätersstämman ska kunna
genomföras år efter år. Stort tack till er alla!
Styrelsen

Ylva Gustavsson

Trudy Colijn
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Stämmans danskurser
Danskurs 1
Dans i trånga utrymmen
med Jenny Franke & Per Runberg
Tid: Fredag kl 18.00-19.30
Plats: Södra Logen
Max 30 deltagare, Avgift: 100: 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 & Mats Berglund
Tid: Lördag kl 11.00-12.30
Plats Norra Logen
Max 30 deltagare, Avgift 100: -

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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Danskurs 5
Utlärning av olika polskedialekter
Polskevarianter med Folkdansringen
med Bitten & Sven Olsson
samt Ingela & Håkan Lindberg
Tid: Lördag kl 14.00-17.00
Plats: Teknologen
Max 50 deltagare, helst parvis
Avgift: Ingen! Biljett erfordras.

Danskurs 7
Klarälvdalspolska
med Bibbe-Lott Kunze, Karin & Alf Börjars
Tid: Lördag kl 13.15-14.45
Plats: Västra Logen
Obegränsat antal deltagare. Avgift: Ingen!

Stämmans
Vis & låtkurser
Viskurs 1
Folksång i stämmor
med Ulrika Bodén & Sofia Sandén
Tid: Fredag kl 14.00-16.00
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare, Avgift 100: Låtkurs 1
med Mats Edén
Tid: Lördag kl 11.00-12.30
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare, Avgift 100: Låtkurs 3
med Mats Berglund
Tid: Lördag kl 15.30-17.00
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare, Avgift: 100: -

Stämmans barn- & ungdomsprogram
Samtliga program är avgiftsfria, men till några erfordras biljett.
Hämtas i receptionen.
Låtkurs 2 – för barn & ungdom
med Anna Karlsson & Pär Kunze
från Värmlands Spelmansförbund
Tid: Lördag kl 13.30-15.00
Plats: Stinastugan
Plats: Teknologen
Från: 6 år och uppåt, mindre i knä på vuxen. Från: 10-20 år
Max 40 deltagare, biljett erfordas.
Barnprogram 1
”Världen ljuder”
med Emma & Daniel Reid, Mikael Öberg
Tid: Torsdag kl 16.00-17.00

Barnprogram 2
”Världen ljuder”
med Emma & Daniel Reid, Mikael Öberg
Tid: Fredag kl 14.00-15.00

Barnprogram
Folklig barndans
med Jenny Franke & Per Runberg
Tid: Lördag kl 17.00-18.20
Plats: Teknologen
Från: 6 år och uppåt, mindre i knä på vuxen. Plats: Södra Logen
Kl 17.00-17.30: 3-5-år (1 barn/vuxen),
Kl 17.40-18.20: 6-8-år (2 barn/vuxen
Barnprogram 3
Sång & Danslekar
med Bibbe-Lott Åsbom Kunze
Tid: Fredag kl 17.00-18.00
Plats: Södra Logen
För barn i sällskap med någon vuxen.
Barnprogram 4
”Stjärnpojken”
med Eva & Lisa Lestander
Tid: Lördag kl 12.00-13.00
Plats: Teknologen
Från 3 - 6 år

Danskurs 6 – 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, biljett erfordas.

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 recep-

tionen från och med kl 17.00 dagen innan.
Betala gärna med kort.
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Danskurser (Se även sid 14)
Polska med Ami Dregelid och

Fredrik Lundberg
Danskurs 2 – nybörjarkurs i polska. Vi
börjar från början med grunderna i polska
med målet att du som nybörjare ska kunna vara med på dansgolven under helgen.
Tid: Fredag kl 20.00-21.30 Plats: Södra Logen

Danskurs 3 – fördjupningskurs i polska.

För dig som är van att dansa polska. Vi
utgår från den kunskap du har 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.
Dansaren Ami Dregelid har fått otaliga danssugna att ta
sina första stapplande steg på dansgolvet i Ransäter.
Hon är en mycket
viktig kugge i våra
Foto: Karin Albinsson intentioner att få
fler att upptäcka
tjusningen med att
dansa polska.
Fredrik Lundberg
Värmländsk spelman med många års
rutin och en lika viktig kugge i de här
kurserna. Han är en
Foto: Karin Albinsson
rejält svängig spelman, som brinner för att spela till dans.
Två mycket erfarna pedagoger som
verkligen njuter av att få folk att dansa.
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Polskedanskurs

Utlärning av olika polskedialekter Danskurs 5

Danskurs för dig som tycker att dialekter i polskedansen är spännande. Målet
är att du som dansare ska uppleva att din
dans tar upp det uttryck som musiken
förmedlar.
Dansarna Bitten och Sven Olsson
har stöttat många polskedansare på deras upptäcktsfärd i polskornas rike. Sven
tillhör Polskmärkesuppdansningens bedömningsnämnd.
Spelmännen Ingela och Håkan Lindberg har erfarenhet av att dansa och att
tolka olika polskedialekter.
Alla fyra har erfarenhet av polskedialekter inom dans och spel och delar gärna
med sig av sin glädje i att dansa och kunskap om danserna.
Tid: Kl 14.00 - 17.00 lördag 8 juni
Plats: Teknologen

OBS! Endast väl rengjorda skor (dansskor) tillåts.

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

Låt- och viskurser (Se även sid 14)
Låtkurs med Mats Edén

En god blandning av Värmland, Norge och
Mats egna låtar.
Tid: Lördag kl 11.00–12.30
Plats: Stinastugan

Foto: Leif Wikberg

Folksång i stämmor med
Ulrika Bodén och Sofia Sandén

Välkommen på kurs med sångsystrarna
Ulrika och Sofia. Efter en kort uppvärmning av kropp och röst får du lära dig
fina visor och stämmor till dem, allt med
ett folkligt sångsätt. Gruppen delas i
två halvor och i slutet av kursen sätter
vi ihop det hela och njuter av hur det
klingar tillsammans.
Tid: Fredag 14.00–16.00
Plats: Stinastugan

Foto: Karin Albinsson

Låtkurs med Mats Berglund

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

OBS!

Om Du behöver komma i kontakt med stämmans sjukvårdsenhet, ring:

076-835 26 00

Foto: Karin Albinsson
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För barn & ungdom (se även sid 15)
Folklig barndans 3-8 år

”Världen ljuder”

En hisnande berättarkonsert

Hör om det dansande monstret, gäddan
som blev en harpa och Näcken som med
sina magiska krafter kan förhäxa nästan
vem som helst! Världen ljuder är en
variationsrik och interaktiv föreställning
där muntliga berättelser om musikens
förtrollande kraft flätas samman med
vacker och svängig musik. Av och med
folkmusikduon Daniel & Emma Reid
samt scenberättaren Mikael Öberg.
Medverkande: Daniel Reid - barytonoch sopransaxofon, dragspel, röst, diverse slagverk, Emma Reid - fiol, altfiol,
hardangerfela, röst, diverse slagverk,
Mikael Öberg - berättare, diverse slagverk.
Från 6 år och uppåt.
Tid: Torsdag 6 juni kl 16.00–17.00
Plats: Teknologen
Tid: Fredag 7 juni kl 14.00–15.00

Plats: Teknologen

Välkomna på en rolig barndansloge!
Vi blandar danslek med enkel utlärning
av pols och schottis för barn i ålder 3-8
år. Varje barn ska ha med sig en vuxen de
känner.
Det här är en kurs för barn som ger en introduktion till folkdansens magiska värld.
Kursledare: Jenny Franke pedagogisk
koreograf. Undervisar dans i ålder 1-102
år. Hon har en förkärlek till att jobba med
våra allra yngsta dansare.
Spelman: Per Runberg. Frilansmusiker
med lång och gedigen erfarenhet av samspelet mellan musik och dans.
Tid: Lördag 8 juni kl 17.00–17.30 3-5 år
(1 barn/vuxen)
Kl 17.40–18.20 6-8 år (2 barn/vuxen)
Plats: Södra Logen

Sång & Danslekar

Genom alla tider har vi sjungit och
dansat, barn och vuxna, om vartannat.
Under det här programmet kommer vi
att tillsammans sjunga och dansa, klappa
och snurra, hoppa och hurra i gamla och
nya visor och sånglekar.
För barn i sällskap med någon vuxen.
Ledare Bibbe-Lott Kunze
Tid: Fredag 7 juni kl 17.00–18.00
Plats: Södra Logen

Värmländska Folkdansringens
slöjdstuga samt lekar för små & stora

Samkvämsdanser med
Värmländska Folkdansringen

Tid: Lördag 8 juni kl 14.00–17.00

Tid: Lördag 8 juni kl 17.30–19.00

Plats: Södra Logen
18

Plats: Västra Logen

För barn & ungdom (se även sid 15)
”Stjärnpojken”

Hur gör man för att få tag på en egen stjärna? Det här är berättelsen om ett barn som
älskar att titta på stjärnorna och undrar
hur de kan nås. En mörk och klar kväll ser
han en stjärna falla och ger sig ut för att
försöka hitta den. Men det är inte så lätt att
fånga stjärnor, mycket gömmer sig i nattens dunkel och på vägen börjar han inse
att han kanske själv är gjord av stjärnstoft.
Fritt efter boken ”Stjärnpojken” av Jennie Elevall.
Av och med Eva & Lisa Lestander – sång,
berättande, flygelhorn, cello, klockspel.
För barn i åldrarna 3-6 år.
Tid: Lördag 8 juni kl 12.00–13.00
Plats: Teknologen

Foto: Agneta Hedvall
Foto: Agneta Hedvall

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 8 juni kl 13.30–15.00

Plats: Stinastugan

Hallingkurs för barn

Hallingkurs för barn och ungdom med
norske dansaren Martin Myhr och den
värmländske
spelmannen
Mats Berglund.
För deltagare från
åtta års ålder och
uppåt.
Max 15 deltagare.
Tid: Lördag 8 juni kl 18.30–19.30
Plats: Södra Logen
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Årets allspelslåtar
Alla spelmän är välkomna till Gropa (Stora
scenen) på lördagen kl 15.00. Samling kl 14.30
för genomspelning.

(Efter en rallare på Åmål-Årjängs järnvägsbygge)

Rallarschottis
Rallarschottis

Efter Alf Olsson

(Efter en rallare på Åmål-Årjängs järnvägsbygge)

Efter Alf Olsson
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Lördag kl 11.00 har Värmlands Spelmansförbund en allspelsakut vid Dragspelsexpot. Där kan
man också öva på låtarna.
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(Vals från Västra Ämtervik)
Vals från Västra Ämtervik,
Erling ÄrlingssonUppt. av Erling Ärlingsson
(Vals från uppteckn.
Västra Ämtervik)
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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,
Ellinor & Leonor,
Breda gatan,
Vågspel,
Mats Berglund och
Jenny Gustafsson,
Ymna Kören
och många fler

Varmt välkomna!!

Från Ransätersstämman 1975
Foto: Gunnar Johansson

22

Från Ransätersstämman 2018
Foto: Karin Albinsson

Magnus Holmström & Tomas Lindberg
Frida Grumer

Terje Isungseth

Bengan Janson

Per Gudmundson

Carina Normansson

V-Dala spelmän

Lena Willemark
Framtiden räddad?

Buskspel på Tunet

Nina Pérez och Daniel Reid
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Drop in-sökning
DROP IN-SÖKNING PÅ RANSÄTERSTÄMMAN TILL FOLKMUSIKLINJEN
KAPELLSBERG PÅ HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA

SJUNG ELLER SPELA TRE VALFRIA LÅTAR/SÅNGER
LÖR 8 JUNI KL 15.30 I DRAGSPELSEXPOT
Fördjupa dig i svensk folkmusik, utvecklas på ditt huvudinstrument, spela och sjung ihop med likasinnade under
ett läsår. På Kapellsberg ges tillfälle att studera, både individuellt och i grupp, för sex av de främsta svenska
folkmusikerna på sina respektive instrument; Ulrika Bodén, sång; Emma Ahlberg Ek och Thomas von
Wachenfeldt, fiol; Göran Månsson, flöjt/pipa; Daniel Ek, gitarr/sträng och Niklas Roswall, nyckelharpa. Även
andra instrumentallärare finns att tillgå.

Mer info: Ulrika Bodén, info@ulrikaboden.se, 070-396 97 47 I HFS.SE
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Gör som

Ransätersstämman!
Sköt betalningar och biljetter med MoreFlo

Telefon: 08-613 70 20 • www.moreflo.com

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 grupperna 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 18-20, lördag 14-16 och söndag 10-12.
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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!

AV 1 AB levererar för 9: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
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EMELIE HEBBE
REGI: OLOF WRETLING

OLE BANG

RANSÄTERS HEMBYGDSGÅRD
21, 22, 29 och 30 juni kl. 14.00

BILJETTER: SCALATEATERN: 054 - 19 00 80 • TICKETMASTER.SE
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
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Värmlands Spelmansförbund
Lördag kl. 15.00, Stora scenen
Inledande allspel följt av spel med värmländska spelmän.
Samling för allspelssugna kl. 14.30 bakom scenen.

”Allspelsakut” lördag kl. 11.00-12.00 vid Dragspelsexpot för alla
stämmobesökare! (Låtar se sid 20 eller vår hemsida)

Barn- och ungdomskurs lördag

kl 13.30-15.00, Stinastugan. Ålder 10-20 år.
Lärare Anna Karlsson och Pär Kunze.
Kursen är gratis, med begränsat antal
platser. Därför finns biljetter att hämta fr o m
fredagen vid Ransätersstämmans informationsdisk.
Under lördagen finns vi på tunet, där ni
kan få information om förbundet och våra
kurser, spela med oss, samt köpa medlems www.varmlandsspelmansforbund.se
spelman.vsf@gmail.com
skap, noter och cd-skivor.

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 1.700 kr

Vi finns på Ransätersstämman 6–8 juni.
Välkomna!
naverboden@telia.com • 070-343 98 02

TOBOKURSERNA
2019/2020
NYCKELHARPA
FOLKDANS
FIOL
SÅNG

ETTÅRIGA KURSER
DISTANSKURSER
KORTKURSER
www.esitobo.org

1998 –2018
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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:
Onsdag 5 juni
Loftgrillen
Stängd
Caféet
Stängt
Korvkiosken
Stängd
Handelsboden
Stängd

Torsdag 6 juni
Loftgrillen
Meddelas på plats
Caféet
Kl 14.00-01.00
Korvkiosken
Kl 17.00-21.00
Handelsboden
Kl 12.00-20.00

Wärdshuset
Wärdshuset
Ransäter
ii Ransäter

Fredag 7 juni
Loftgrillen
Meddelas på plats
Caféet
Kl 14.00-01.00
Korvkiosken
Kl 17.00-24.00
Handelsboden
Kl 12.00-20.00

Lördag 8 juni
Loftgrillen
Meddelas på plats
Caféet
Kl 10.00-01.00
Korvkiosken
Kl 13.00-24.00
Handelsboden
Kl 12.00-20.00

Söndag 9 juni
Loftgrillen
Stängd
Caféet
Kl 09.00-16.00
Korvkiosken
Stängd
Handelsboden
Kl 12.00-15.00

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

Entréavgifter:

Onsdag-torsdag Fri entré • Fredag 250:- • Lördag 300:- • Söndag Fri entré • Helgbiljett 500:OBS! I biljettpriset ingår camping/parkering • Alla under 16 år: fritt inträde och camping

Betala gärna med kort!
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49:e RANSÄTERSSTÄMMAN
Ransäters Hembygdsgård 5 – 9 juni 2019

Norra Logen

Kl 20.00 – 21.00
Kl 21.00 – 21.30
Kl 21.30 – 01.00

Kl 14.30 – 15.30
Kl 17.30 – 18.30
Kl 18.30 – 19.30
Kl 20.00 – 01.00

Södra Logen
Kl 20.00 – 21.00
Kl 21.00 – 01.00

Teknologen
Kl 16.00 – 17.00

Långdans med Jenny Franke
& Per Runberg
Trio Törn
Egeland, Marin & Edén (Releasekonsert)
Polskor, spellista
Österlens Folkhögskola
Polskor, spellista
Barnprogram*

Fredag 7 juni
Västra Logen
Kl 20.00 – 01.00

Norra Logen
Kl 16.30 – 17.30
Kl 17.30 – 18.30
Kl 18.30 – 19.30
Kl 20.00 – 01.00

Södra Logen
Kl 17.00 – 18.00
Kl 18.00 – 19.30
Kl 20.00 – 21.30
Kl 21.30 – 01.00

Teknologen
Kl 14.00 – 15.00
Kl 19.30 – 20.30
Kl 21.00 – 22.00
Kl 22-30 – 23.30

Stinastugan
Kl 14.00 – 16.00

Gammaldans till Värmländska
spelmanslag

Kl 13.15 – 14.45
Kl 17.30 – 19.00
Kl 20.30 – 21.30
Kl 21.30 – 22.00
Kl 22.00 – 23.00
Kl 23.00 – 01.00

Södra Logen
Kl 10.00 – 12.30
Kl 14.00 – 17.00
Kl 17.00 – 18.20
Kl 18.30 – 19.30
Kl 20.00 – 20.30
Kl 20.30 – 24.00
Kl 24.00 – 01.00

Teknologen
Kl 12.00 - 13.00
Kl 14.00 – 17.00
Kl 17.30 – 18.30
Kl 21.00 – 22.00
Kl 22.30 – 23.30
Kl 24.00 – 01.00

Stora scenen

Mats Thiger m fl (Releasekonsert)
Kl 15.00 – 17.00
Ralsgård & Tullberg kv. (Releasekonsert)
Tradpunkt (Releasekonsert)
Polskor, spellista

Stinastugan
Barnprogram*
Danskurs *
Danskurs*
Polskor, spellista
Barnprogram*
Isa Holmgren (Releasekonsert)
TRE
Ulrika Bodén, Sofia Sandén &
Patrik Grundström
Kurs*

Lördag 8 juni
Västra Logen

Kl 11.00 – 12.30
Kl 16.00 – 17.00

Göran Håkansson & Claes Hallgren
Österlens Folkhögskola, polskor
Kl 17.30 – 18.30
Polskor, spellista
Kl 18.30 – 19.30
Kl 20.00 – 01.00

Torsdag 6 juni
Norra Logen

Norra Logen

Kurs*
Samkvämsdanser med Värmländska
Folkdansringen
Dans till Utsocknes Gammaldanskapell
Dans till Happy Wermeln Band
Dans till Utsocknes Gammaldanskapell
Dans till C-G:z Gammaldansorkester

Kl 11.00 – 12.30
Kl 13.30 – 15.00
Kl 15.30 – 17.00
Kl 19.00 – 20.30

Kurs*
Skye Consort & Emma Björling
(Releasekonsert)
Kongero & Massivet (Releasekonsert)
Väsen
Polskor, spellista
Kurs*
Värmländska Folkdansringens Slöjdstuga
med lekar för stora och små
Kurs*
Kurs*
Skrömt
Polskor, spellista
Ingesundsfolket
Barnprogram *
Introduktion & kurs om Polskedans-		
märket (se info sid 16)
Alf Olsson med vänner
Duo Disparat
Vänerlåt
Trio Wolski
Stämma med medverkan av bl a
Värmlands Spelmansförbund,
värmländska riksspelmän &
andra spelmän
Kurs*
Kurs*
Kurs*
Visstuga med Bibbe-Lott Kunze

Söndag 9 juni
Västra Logen

Kl 11.00 – 12.30 Din ljusa skugga
Dansmässa i nordisk folkton med sångare från ForshagaMunkfors församling, Anna-Lena Högman, piano, Cecilia
Hardestam, dansledare, Per-Thomas Eriksson, fiol, Björn
Steneros, bas, Jonas Wärja, kantor.
Kl 13.00 – 15.00 Stämma med grupper och spelmän
från när och fjärran.
* Se särskilt kursprogram sid 14-19

Föreningen Ransätersstämman

Originalarbete Falconi • CITY TRYCK I KARLSTAD AB 2019.

Onsdag 5 juni

