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Föreningen  Folkmusikens  hus  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2016  
Verksamhetsinriktning  
Föreningen  har  sedan  1993  sitt  säte  i  Rättviks  kommun,  Dalarnas  län.  Föreningens  ändamål  och  
verksamhetsinriktning  framgår  av  §  1  i  stadgarna.  
  
Folkmusikens  hus  är  en  ideell  förening,  ett  resurs-  och  kompetenscentrum  för  folkmusik  och  -dans.  
Ändamålen  är  att  Bevara,  Berätta  och  Berika.  

Bevara  
•   arkivera,  dokumentera  och  tillgängliggöra  historisk  och  samtida  folkmusik  och  -danstradition.    
•   utveckla  verktyg  och  kompetens  för  arkivering  och  tillgängliggörande  av  folkmusik  och  dans. 

Berätta  
•   sprida  intresse  och  kunskap  om  folkmusik  och  -dans,  som  unik  tradition  och  värdefull  kulturhistoria 
•   spegla  folkmusik  och  dans  som  en  nyskapande  och  kreativ  del  av  nutida  kulturliv 

Berika  
•   erbjuda  folkmusik-  och  dansupplevelser  med  hög  kvalitet  och  innehållslig  bredd 
•   bygga  på  de  värden  som  skapas  genom  arbete  i  nätverk  och  genom  samverkan 
•   verka  och  söka  samverkan  lokalt,  regionalt,  nationellt  och  internationellt 
•   vara  en  kraftfull  resurs  som  aktör  i  den  regionala  besöksnäringen 
•   genomsyras  av  ett  kulturellt  mångfaldsperspektiv  och  jämställdhet  mellan  könen 
    

Styrelse  och  årsmöte  
Föreningens  styrelse  skall,  enligt  stadgarna,  bestå  av  ordföranden  och  sex  övriga  ledamöter  valda  av  
årsmötet.  Mandattiden  för  ordförande  är  ett  år  och  för  övriga  ledamöter  två  år  med  växelvis  avgång.  
Styrelsen  skall  sammanträda  minst  fyra  gånger  per  år.    
        
Lars-Erik  Kalles  (ordf.)  
Mats  Hulander  (vice  ordf.)  
Maria  Björkroth  
Erik  Eliz  
Alf  Johansson  
Helena  Kåks  
Agneta  Stolpe  

Styrelsen  har  under  året  sammanträtt  7  gånger.  

Under  året  har  styrelseledamoten  Erik  Eliz  lämnat  jordelivet.  Erik  satt  i  föreningens  styrelse  under  18  
år,  som  Rättviks  kommuns  representant.  Hans  insats  har  varit  mycket  betydelsefull,  inte  minst  för  att  
förankra  och  sprida  kunskap  om  Folkmusikens  hus  verksamhet  inom  kommunalpolitiken  i  Rättvik.    

Revisorer  
Föreningens  revisorer  är  Åsa  Berglund  och  Erik  Berglund.  Revisorssuppleanter  är  Ola  Söderberg  och  
Anders  Staffansson.  

Årsmöte  
Ordinarie  årsmöte  skall  enligt  stadgarna  hållas  senast  den  15  maj.  Årsmötet  2016  ägde  rum  den  24  
april.   
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I  BACKSPEGELN  
Efter  flera  år  med  underskott,  gör  vi  2016  ett  stort  positivt  resultat.  Anledningen  till  detta  är  en  
kombination  av  faktorer.  Styrelsen  har  satt  som  mål  att  under  kommande  år  skapa  förutsättningar  för  
att  återskapa  ett  eget  kapital  på  rimlig  nivå  för  att  säkra  verksamhetens  överlevnad  i  svåra  tider.  
Överskottet  är  ett  resultat  av  ytterligare  besparingar  i  verksamhet  och  att  de  evenemang  och  kurser  
som  genomförts  glädjande  nog  har  haft  en  större  publik  än  budgeterat.  Zornmärkesveckan  i  juli  är  ett  
sådant  glädjeämne,  både  ekonomiskt  och  i  genomförandet,  i  samarbete  med  Dalarnas  
spelmansförbund.  En  oväntad,  ej  budgeterad  rabatt  på  inbetalningar  för  tjänstepensioner  bättrade  på  
siffrorna  ytterligare.  
Arbetet  med  att  skapa  en  trygg  basfinansiering  för  verksamheten  är  styrelsens  viktigaste  uppgift.  Det  
sker  i  dialog  med  våra  offentliga  anslagsgivare,  stat,  landsting  och  kommuner.  Den  låga  andelen  
offentligt  stöd  (51%)  jämfört  med  flertalet  kulturverksamheter  i  Dalarna  inom  samverkansmodellen  
(78%  i  genomsnitt),  är  ett  fortsatt  problem  och  sätter  stor  press  på  personalen  att  jaga  egenintäkter  
och  kortsiktig  projektfinansiering.  Vår  förmåga  att  verka  som  en  kulturverksamhet  med  ett  tydligt  
offentligt  uppdrag  att  understödja  och  bidra  till  ett  rikt  och  brett  musikliv  begränsas.  
Tillsammans  med  Landstinget  har  FMH  under  2016  fört  en  dialog  med  Kulturrådet  för  att  öka  den  
statliga  bidragsdelen  till  Ethno.  Glädjande  nog  beslutade  Kulturrådet  i  februari  2017  att  höja  anslaget  
till  Ethno  med  300  000  kr  inom  ramen  för  samverkansmodellen.  Detta  innebär  att  Ethnos  
grundfinansiering  i  form  av  offentliga  bidrag  nu  är  säkrad.  Vi  gläds  storligen,  då  detta  varit  en  kamp  
sedan  Folkmusikens  hus  övertog  Ethno  från  Svenska  Rikskonserter  2011!  
Folkmusikens  hus  är  en  regional  kulturverksamhet  med  Dalarna  som  bas.  Verksamheter  som  Ethno  
och  FIOL  AV  gör  oss  även  delaktiga  i  internationella  nätverk  och  kompetenser.  Under  hösten  drogs  
planerna  upp  för  ett  interregionalt  projekt  där  spelmansförbunden  i  Dalarnas,  Gävleborgs  och  Uppsala  
län  går  ihop  för  att  öka  den  publika  tillgängligheten  av  ett  gemensamt  folkmusikarkiv.  I  Dalarna  har  vi  
ett  nära  och  givande  samarbete  med  den  lokala  och  regionala  folkmusikmiljön.  Att  vara  verksam  i  alla  
dessa  sammanhang,  från  det  lokala  till  det  internationella,  berikar  i  alla  dimensioner.      
Styrelse  och  personal  vill  tacka  våra  föreningsmedlemmar  och  samarbetsparter  –  anslagsgivare,  
institutioner,  föreningsliv  och  privatpersoner  för  ett  givande  samarbete  och  värdefullt  stöd  under  året.    
Nedan  följer  en  sammanställning  av  årets  aktiviteter  under  de  rubriker  som  sammanfattar  
Folkmusikens  hus  syfte  och  verksamhet  –  bevara,  berätta,  berika.  
  
  

        
Lars-Erik  Kalles         Per  Gudmundson  
Ordförande  Föreningen  Folkmusikens  hus      Verksamhetsledare  Folkmusikens  hus  
  
        
                 
  



 

 

•  BEVARA  •  
MEDIEVERKSTADEN,  ARKIV  OCH  FAKTARUM  
Under  året  har  arbetet  fortsatt  med  att  digitalisera  och  katalogisera  både  tidigare  arkiverat  och  
nyinkommet  material.  Slutmålet  är  att  allt  arkivmaterial  ska  vara  möjligt  att  söka  i  och  ta  del  av  via  
databasen  FIOL,  men  målet  flyttas  ständigt  framåt,  så  per  definition  ligger  vi  alltid  efter.  
Nyinkommet  material  omfattar  en  stor  samling  band  från  Björn  och  Veka  Ståbi,  en  samling  
kassettband  och  CD  från  Jonas  Holmén,  ett  par  kassetter  som  kopierats  från  Gunnar  Turesson,  en  
videoupptagning  av  konserten  i  Mora  kyrka  vid  utdelning  av  Zorns  guldmärke,  en  bandad  intervju  med  
Perols  Gudmund  från  Gärdeby  bystugeförening  samt,  slutligen,  12  konserter  inspelade  i  huset  och  
under  Bingsjöstämman.  
Inspelningarna  från  Björn  Ståbi  medför  en  del  speciella  utmaningar.  Björn  arbetade  som  producent  för  
grammofonbolaget  Sonet,  tillsammans  med  teknikern  Gert  Palmcrantz,  och  många  av  banden  vi  fått  
har  använts  som  underlag  för  LP-utgåvor  (en  del  har  också  givits  ut  på  CD).  Det  innebär  att  alla  
rättigheter  till  inspelningarna  ägs  av  Sonet,  som  nu  ingår  i  Universal  Music,  och  vi  kan  inte  tillgodogöra  
oss  innehållet  på  vanligt  sätt,  eller  göra  det  tillgängligt  utan  tillstånd.  Vad  anbelangar  de  inspelningar  
som  aldrig  gavs  ut  är  läget  oklart.  
Arkivprojektet  i  Gambia  avslutades  med  en  workshop  för  ungdomar,  och  en  officiell  rapport  inkom  
genom  Kajsa  Dahlström  som  närvarade  för  Musikverkets  räkning,  med  stöd  av  projektet.  

Inskanning 
Erik  Nordquists  omfattande  uppteckningar  av  egna  kompositioner  och  andra  spelmäns  låtar.    
Kopior  av  Perols  Gudmund  Olssons  uppteckningar  skannade,  i  väntan  på  ev.  original.    
Tidningsklipp  om  Bingsjöstämman  från  starten  1969  och  framåt  inlämnade  av  Svea  Päkkos.  

Donationer under året 
250  rullband  inspelade  av  Erik  Ståbi,  Björn  Ståbi  och  Gert  Palmcrantz  
20  kassettband  inspelade  av  Jonas  Holmén  och  David  Lamb  
2  CD  från  Jonas  Holmén  
Notsamlingar  från  Margareta  Sjörs  
En  tryckt  notbok  efter  AF  Stare  från  Christina  Frohm  
Noter  till  Melker  Brodins  näverlurfanfar,  skriven  till  Zornstämman  i  Mora  2006  (även  framförd  2016)  
En  affisch  för  gruppen  Rävspel  från  Stefan  Ekedahl  

Poster i FIOL per 2016-12-31 
Objekt  54  924  (ökning  med  4  695  poster)  
Medium  8  454  
Insamlingar  2  960  
Identiteter  4  837  
Roller  7  531  

Öppna arkivet!  
Ett  mindre  pilotprojekt  har  genomförts  dec  2015-mars  2016  med  stöd  av  arbetsmarknadsmedel  och  i  
samarbete  med  Dalarnas  spelmansförbund.    
Projektet  avsåg  att  göra  audiovisuellt  folkmusik-  och  dansarkivmaterial  publikt  tillgängligt  genom  att  
upprätta  avtal  för  publicering  med  de  medverkande  rättighetsinnehavarna  eller  deras  efterlevande.  De  
omfattar  musiker,  sångare  och  dansare  samt  de  som  framställt  dokumentationerna  –  privatpersoner  
och  institutioner/arkiv.  Detta  är  ett  mycket  omfattande  arbete  som  blir  möjligt  att  genomföra  tack  vare  
det  engagemang,  kunskap  och  lokalkännedom  som  finns  i  det  ideella  föreningsliv  som  utmärker  
folkmusikmiljön.    
Under  denna  period  har  drygt  50-talet  personer  ingått  avtal  med  Folkmusikens  hus  och  3000  avsnitt  
med  ljud  och  film  är  nu  publikt  tillgängliga  i  Folkmusikens  hus  befintliga  arkivsystem,  det  stationära  
FIOL  AV  på  Folkmusikens  hus  och  WebbFIOL  på  Internet.  Under  perioden  har  avtalsformulär  tagits  
fram  i  samråd  med  juridisk  expertis  på  upphovsrättsområdet  och  arbetsmetoderna  utvecklats  i  mindre  
skala.    
Folkmusikens  hus  har  även  digitaliserat  och  katalogiserat  folkmusikmaterial  från  våra  angränsande  
län.  Diskussioner  har  inletts  med  Hälsinglands,  Gästriklands  och  Upplands  spelmansförbund  om  att  
ansöka  om  utvecklingsprojektmedel  från  Kulturrådet  för  ett  interregionalt  samarbetsprojekt  för  att  öka  
tillgängligheten  av  detta  arkivmaterial.  
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FIOL  AV  
FIOL  AV  är  ett  datoriserat  arkivsystem  för  musik  och  dans  som  sedan  2002  utvecklas  av  
Folkmusikens  hus.  Sedan  2003  har  programmet  sålts  av  Folkmusikens  hus  till  arkiv  i  Norge,  Sverige,  
Finland,  USA.  Genom  biståndsprojekt  har  programmet  också  kommit  till  användning  i  Nepal  och  
Tanzania.  Under  året  har  diskussioner  fortsatt  med  musei-  och  arkivorganisationer  i  Norge  kring  
frågan  om  utveckling  av  nästa  generation  av  arkivplattform  för  folkmusik-  och  dansarkiv.  Norska  
Nasjonalbiblioteket  och  NRK  avser  att  utveckla  en  lösning  för  sina  behov,  som  även  ska  kunna  brukas  
av  tidigare  FIOL  AV-användare.  VL.  deltar  i  detta  arbete  som  teknisk  kompetens.    
  

  
Medieverkstaden  
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•  BERÄTTA  •  
STUDIEFÖRBUNDET  BILDA    
GävleDala  –  det  regionala  uppdraget  
Under  2016  har  vi  inom  ramen  för  det  regionala  Bilda-uppdraget  samarbetat  med  spelmanslag  och  
grupper  i  hela  länet.  Några  nya  föreningar/grupper  tillkom  och  några  föll  bort,  totalt  sett  en  liten  
nedgång  i  antalet  individuella  arrangemang.  Festivaler,  stämmor  eller  andra  arrangörer  som  vi  
samarbetat  med  är  Lerdalsstämman,  Försommarstämman  på  kursgården  Lindsberg,  Leksands  
spelmansstämma,  Musik  vid  Siljan,  Bingsjöstämman,  Zornjubileet  i  Mora,  Låtar  på  gränsen  i  Sälen,  
Folkmusiknatta,  Dans  och  Folkton,  stämman  i  Furudals  bruk,  Kulturföreningen  Lyran,  FaluFolk  musik  
&  dans,  Humlebackens  kulturhus,  Folkmusikfesten  i  Stjärnsund,  Barn-  och  ungdomsstämman  och  
Dalarnas  Spelmansförbund. 
   
Vi  arbetar  också  med  festivaler  och  stämmor  utanför  länet  som  Bilda  anser  har  nationellt  intresse  bl  a  
genom  att  sätta  band/grupper  eller  genom  att  arbeta  på  festivalen  i  t  ex  artistkansli  el  dyl.  Under  året  
var  vi  i  Umeå  under  Umefolk  samt  på  Linköpingsfestivalen,  dit  vi  skickade  Bildabandet  Johan  Trolin  
och  Kultureliten. 
   
Samarbetet  med  folk-  och  världsmusiklägret  Ethno  fortsätter  och  Bilda  bidrog  även  i  år  med  
resekostnader  för  två  palestinska  musiker  förutom  ekonomiskt  stöd  till  själva  arrangemanget. 
   
Bilda  omorganiserar  i  och  med  årsskiftet  16-17  sina  nordligaste  regioner  vilket  betyder  att  regionen  
GävleDala  framöver  kommer  att  gå  in  i  region  Mitt  och  innefatta  Dalarna,  Gästrikland,  Hälsingland,  
Härjedalen,  Jämtland  samt  Medelpad.  Bildahuset  i  Söderhamn  är  huvudkontor  i  den  nya  regionen.  En  
konsulenttjänst  med  tydlig  folkmusikprofil  finns  nu  inrättad  i  Östersund. 
   
Under  2016  förhandlades  ett  avtal  fram  för  att  ge  ut  Dalarnas  Spelmansblad.  Dalarnas  
spelmansförbund  köper  en  redaktörs-  och  layoutfunktion  av  Bilda  Mitt  och  första  numret  planeras  till  
våren  2017.  Båda  parter  ser  detta  som  en  del  av  ett  fördjupat  samarbete  framöver.  

FolkUngar 
"Ett  FolkUngar-besök  i  en  skolklass  är  ett  lustfyllt  möte  med  sång,  spel  och  dans.  Grunden  är  folkliga  
visor,  låtar  och  danslekar  från  trakten  med  moderna  arrangemang  och  barnens  egna  tolkningar.  
FolkUngars  instrumentbank  följer  med  vid  varje  besök.  Där  finns  instrument  till  alla;;  fioler  
och  guituleles,  Instrumenten  är  stämda  i  färdiga  ackord  eller  på  annat  sätt  anpassade  för  att  det  ska  
låta  bra  och  gå  att  spela  med  på  en  gång."  

FolkUngar-teamet  Eiwor  Kjellberg,  David  Albertsson,  Anders  Kråkan  Ågren  och  Tuva  Modéer  
fortsätter  sin  resa  runt  om  i  skolor  och  fortsätter  möta  spelsugna  barn  och  vuxna.  Ensemblen  
beviljades  ett  bidrag  från  Musikverket  för  att  kunna  fortsätta  arbeta  tillsammans  och  för  att  hitta  sätt  att  
utveckla  sin  idé  och  metod.  De  har  också  inlett  samarbete  med  Västanå  Folk.  
Även  under  2016  har  Folkmusikens  hus  inom  ramen  för  såväl  Bilda  som  för  länsmusikuppdraget  ingått  
i  styrgruppen  för  projektet  FolkUngar,  tillsammans  med  Musik  Gävleborg  och  spelmansförbunden  i  
Dalarna,  Hälsingland  och  Gästrikland.  Detta  innebar  t  ex  att  vi  tillsammans  har  tittat  framåt,  för  
projektets  överlevnad  och  tillsammans  besökt  och  skrivit  ihop  en  ansökan  till  Musikverket.  
Under  våren  har  FolkUngar  Musikverkstad  pågått  i  Falun.    

Lotta  Johansson  har  sedan  april  fungerat  som  bokare  till  FolkUngar  på  10%.  

Swede Hollow 
I  samarbete  med  Malin  Foxdal  sökte  vi  utvecklingsmedel  för  att  skapa  en  musikteater-  eller  
berättarföreställning  med  utgångspunkt  från  autentiska  levnadsöden,  arkiv  och  svensk  och  amerikansk  
folkmusik,  samt  ny  text  och  musik  speciellt  för  föreställningen  Swede  Hollow.  En  föreställning  som  
även  inkluderar  musikerna  Anders  Nygårds  och  Magnus  Zetterlund.  När  de  första  svenska  
emigranterna  kom  till  Minnesota,  USA  stod  de  längst  ned  på  samhällsstegen,  bodde  i  ett  slumområde  
som  kallades  Swede  Hollow  och  var  mycket  illa  ansedda  av  både  andra  emigranter  och  amerikaner.    
Syftet  med  projektet  är  att  uppdatera  infödda  svenskars  självbild  som  ett  emigrerande  folk  för  att  de  
ska  kunna  identifiera  sig  med  dem  som  bor  i  dagens  motsvarighet  till  Swede  Hollow.    
Föreställningen  kommer  att  rikta  sig  till  vuxna  och  även  fungera  som  skolföreställning  från  högstadiet  
och  uppåt. 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Ljudberättelser 
I  samarbete  med  kulturföreningen  Joko  sökte  vi  utvecklingsmedel  från  landstinget  för  projektet  
Ljudberättelser  med  Malick  Jagne  och  Malin  Wiklund.  Det  vände  sig  till  nyanlända,  främst  barn  och  
ungdomar.  Syftet  var  att  utforma  och  testa  ett  musikaliskt  program  som  jobbar  för  att  skapa  
uttrycksmöjligheter  bortom  det  talade  språket.  Att  inte  kunna  det  nya  språket  kan  var  frustrerande,  
eftersom  vi  alla  har  behov  av  att  uttrycka  oss  på  något  sätt.  Detta  behov  blir  inte  heller  mindre  då  den  
allmänna  livssituationen  för  en  flykting  i  sig  kan  var  extra  påfrestande.  Ljudberättelser  vill  på  ett  lekfullt  
sätt  låta  deltagarna  ”prata”  med  hjälp  av  rytmer  och  musik.  Malin  och  Malick  har  använt  trumma,  röst  
och  kropp.  Förhoppningen  var  att  detta  skulle  skapa  välbefinnande;;  motverka  stress,  men  också  
kanske  stimulera  språkinlärning.    Tillsammans  med  målgruppen  ville  vi  prova  ut  bra  övningar;;  se  
gruppens  reaktioner  för  att  se  vad  som  funkar  bäst.  Vi  förde  även  en  dialog  med  personalen,  för  att  ta  
del  av  deras  erfarenhet  och  synpunkter.  Syftet  är  även  att  skapa  en  fortsättning  av  dessa  
verksamheter.  För  detta  söker  de  mer  medel  från  arvsfonden.    
Totalt  mötte  Malin  och  Malick  ca  100  personer  på  tre  gemensamhetsboenden  för  ensamkommande  
flyktingbarn  samt  vuxna  på  SFI.  

Statistik 
Inrapporterade studietimmar FMH  Jämförelse 2015   
Studiecirkel  1547 + 20.5% 
Annan folkbildning 1122 – 20.5%   
Kulturprogram  1980 ± 0%   
Totalt   4649 – 0.5% 
Mål  
Det  uppsatta  målet  för  2015  på  12  000  inrapporterade  timmar  för  folkmusik  i  regionen  GävleDala  
nåddes  inte  riktigt,  det  saknades  ca  100  timmar.  Detta  var  ändå  en  tydlig  ökning  jämfört  med  
föregående  år.  Värt  att  notera  är  att  antalet  studiecirkeltimmar  ökat  avsevärt  vilket  är  en  positiv  
utveckling,  medan  verksamhetsformen  Annan  folkbildning  gått  ner  i  timmar.  
  
Det  nationella  Bildauppdraget    
Studieförbundet   Bilda   har   2016   fortsatt   sin   satsning   på   folkmusik   för   att   stärka   sitt   nationella  
folkmusikarbete.  Ett  arbete  som  under  året  inneburit   
•   nätverkande  med  folkmusikkonsulenter  i  hela  landet  och  genomförande  av  ett  fysiskt  möte  under  

Umefolk  samt  ett  under  Folk-  och  världsmusikgalan  i  Västerås.      
•   stöd  till  konsulenterna  i  Bilda  Sydöst,  för  deras  arbete  med  Linköpings  Folkmusikfestival  samt  att  

bidra  med  konkret  arbete  under  festivalhelgen  samt  att  planera,  organisera  och  genomföra  VM  för  
student-spelmanslag.  

•   Introduktion  av  Bildas  folkmusikarbete  i  Östersund  där  nya  konsulenten  Katarina  Hallberg  har  fått  
en  tjänst  på  deltid.    

•   samarbete  med  Bilda  Svealand  och  Förbundskansliet  under  Folk-  och  Världsmusikgalan  med  två  
seminarier  -  MOD  –  Mångfald  och  Dialog  med  Marco  Helles  om  mänskliga  rättigheter,  
diskrimineringsgrunder,  interkulturalism  och  hur  vi  skapar  ett  demokratiskt  samhälle;;  samt  
seminariet  Ethno  som  integrationsmetod  men  Susanne  Lind  och  Linus  Ellström.  

•   Deltagande  i  Bildas  studieresa  till  Palestina  och  Israel  15  -  22  maj.    
•   Tagit  fram  medverkande  till  Bildas  förbundsstämma:  Anders  Peev  på  nyckelharpa,  Berrin  Shahin  

på  baglama  och  sång  samt  slagverkaren  och  tamburaisten  Mihail  Dinchey.  En  ny  och  fin  
konstellation.  

•   Under  året  har  vi  varit  bollplank  till  Isak  Bergström  och  Folkmusiker  mot  främlingsfientlighet  i  
strävan  att  söka  medel  för  att  ta  fram  ett  studiematerial  om  intolerans  och  främlingsfientlighet:  
Folkmusik,  kulturarv  och  nationell  identitet.  Dessvärre  har  ansökan  vid  tre  tillfällen  fått  nej  från  
olika  instanser:  Postkodlotteriet,  MUCF  (Myndigheten  för  Ungdoms-  och  Civilsamhällesfrågor)  och  
Riksbankens  jubileumsfond.    
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BOKUTGIVNING   
Eldsjälarna  och  dansarvet   
Linnea  Helmerssons  bok  om  folkdansforskning  som  gavs  ut  2012  har  under  året  sålts  i  sex  exemplar.  
På  fem  år  har  drygt  halva  utgåvan  sålts,  totalt  522  ex.  
  

RECEPTION  OCH  BUTIK  –  INFORMATION  OCH  RÅDGIVNING  
Butiken  och  receptionen  drivs  som  säsongsverksamhet  (juni  -  aug)  
Under  perioden  har  receptionen  fungerat  som  Folkmusikens  hus  ansikte  mot  besökarna  och  som  
husets  informationscentrum,  betydelsefullt  i  arbetet  med  råd,  information  och  vidare  kontakter  kring  
Folkmusikens  hus  arbetsområden.  Ett  stort  antal  förfrågningar  och  rådgivningsärenden  kommer  även  
under  övrig  tid  på  året.  
Varusortimentet  i  butiken  omfattar  CD  skivor,  trycksaker,  musikinstrument  och  presentartiklar.  Butiken  
har  flyttats  till  Bingsjö  under  spelmansstämman  den  6  juli  och  till  Mora  under  riksspelmansstämman  
den  9  juli.  
Butikens  bruttointäkt  för  2016  var  114  439  kr  Antal  besök  i  huset  och  butiken  juni-augusti  (konserter,  
utställningar,  butik)  var  9  341.  
Totalt  under  året  var  besöken  20  707.  Antalet  inkluderar  all  verksamhet  i  huset  under  året.  
  

  
FolkUngar  
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•  BERIKA  •  
KONSERTER  
Folkmusikens  hus  verksamhet  präglas  av  nära  kontakt  med  ideell  folkmusikrörelse,  utbildningar,  
skolorna  i  Rättvik  och  professionellt  folkmusikliv,  vilket  också  genomsyrar  konsertverksamheten.    
Antal  konserter  på  eller  i  samarbete  med  Folkmusikens  hus:  44  varav  25  barn-  eller  skolföreställningar  
(2015:  38/15)  
Publik  totalt:  3043  (2015:  3175)  
Genomsnitt  per  offentlig  konsert  2016:  99  (2015:  103)  
  
Datum   Program   Publik    
22  januari   Kulturarvet slår tillbaka, berättarföreställning med spelman Thomas 

Andersson 
60  

28  januari   Konsert  med  Rydvall/Mjelva  –  med  förnamnen  Erik  och  Olav.  Spelar  
nyckelharpa  respektive  hardingfela.  

35  

11  februari   Mousa Elias på oud och sång och Sofia Sandén på sång. 34 

16  februari   Faunan  &  jag,  3  skolföreställningar  åk  2-3   190  

22-23  februari   Saga  och  Sägne  med  trion  Kennemark,  Källström  och  Dillner,  3  förskole-
föreställningar  i  samarbete  med  Kungl.  Musikhögskolan  och  Rättviks  
kommun  

60  

23  februari   Lilla  trollet  Skrutt  och  Saga  och  Sägne,  offentliga  föreställningar   82  

25  februari   Lilla trollet Skrutt med Magdalena Eriksson & Alva Granström, 3 förskole-
föreställningar i  samarbete  med  Kungl.  Musikhögskolan  och  Rättviks  
kommun 

48  

8  mars   Fjällets siare med Västanå teater, i samarbete med Rättviks kommun 95  

17  mars   Brorslotten – berättarföreställning med Malin Foxdal, Anders Nygårds 
och Magnus Zetterlund, 2 skolföreställningar åk 7-8 

108  

18  mars   Brorslotten – berättarföreställning med Malin Foxdal, Anders Nygårds 
och Magnus Zetterlund, 1 skolföreställning åk 8 

39  

18  mars   Brorslotten – offentlig berättarföreställning med Malin Foxdal, Anders 
Nygårds och Magnus Zetterlund  

66  

22  april   Stockholm – Lisboa Project 34  

2  maj   Faunan & jag, 3 skolföreställningar fskl – åk 1 180  

4  juli   Filip Jers Quartet plays Swedish Folk 86  

5  juli   Ellika Frisell & Emma Reid – Olof Kennemark & Pers Alexanders Olsson, 
superduos på fiol 

96  

7  juli   Ethno i Rättviksparken 363  

15  september   Lutes of the world – med Anders Peev och Daniel Fredriksson samt två 
baglamaspelare från Turkiet. 

25  

  

9  oktober   Ethno on the road  35  

10 oktober Ethno on the road - 2 skolföreställningar åk 7+9         212 

14 oktober Medlemsfest med Rallarnas visor med Johanna Bölja Hertzberg, Pär 
Engman och Görgen Antonsson 

90 

25  oktober   Fäboland – föreställning med Sara Parkman och Samantha Ohlanders i 
samarbete med kulturföreningen Paraden i Leksand 

135  

12  oktober   Messeria & Havsfrun med Anna Öberg - dans, Ulrika Gunnarsson sång 
och Suranjana Gosh – tabla. 3 förskole-föreställningar  

112  
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13  oktober   Messeria & Havsfrun med Anna Öberg - dans, Ulrika Gunnarsson sång 
och Suranjana Gosh – tabla. 3 förskole-föreställningar 

113  

12 november Folkmusiknatta på Kulturhuset tio14 i Falun med bland andra 
FaluFolkband, Rånda, Gröten etc 

650  

16 december Lyset i Forsen – konsert och skivsläpp med Emma Lagerberg, Thea 
Åslund och Lovisa Risinger 

35  

SUMMA  2973  

  

WORKSHOPS,  KURSER,  SEMINARIER   
Datum   Program   Deltag.    
19  mars   Prata  med  låtarna  -  Arrangeringskurs  med  Karl-Johan  Ankarblom   17  

29-30  juni   Låtspelskurs  med  Pers  Hans  Olsson  &  Ellika  Frisell   11  

6  juli   Låtkurs  med  Täpp  Ida  Almlöf   19  

3-5  juli   Nybörjarkurs  på  fiol  med  Maria  Jonsson   10  

3-5  juli   Danskurs  för  nybörjare  med  Bert  Persson   12  

3-4  juli   Stämspel  med  Adrian  Jones   6  

3-5  juli   Fortsättningskurs  med  Dan  Palmquist   13  

6  juli   Pekkos  Gustaf  i  dans  och  musik  med  Christine  Löfgren  och  Jonas  Holmén   15  

6  juli   Polska  Polski  –  kurs  med  polska  musiker,  sångare  och  dansare   9  

6  juli     Bingsjöstämmokören  med  Brita  Björs   15  

26  september   Extremisten  –  Ett  barn  av  sin  tid  med  Mattias  Gardell,  Gellert  Tamas  och  
Anna  Lindman,  i  samarbete  med  Bilda  och  Kulturhuset  i  Rättvik  

64  

20  sept-22  nov   Fortsättningskurs  på  fiol  med  Maria  Jonsson  –  fem  ggr  under  hösten   5  

7  oktober   Folkmusikens  självbild  –  Samtal  mellan  forskare  och  beforskade  i  
samarbete  med  Västanå  teater  under  Folkmusikfestivalen  i  Linköping  

                          
40  

12  november   Munspelskurs  för  nybörjare  med  Emma  Elmer  Eriksson   14  

12  november   Balkansångkurs  med  Jill  Johnson   6  

12  november   Danskurs  med  Anna  Öberg  &  Olof  Misgeld     20  

SUMMA      252  

 
Samarbetspartners,  förutom  arrangörsföreningar  i  konsert-  och  kursverksamheten  har  varit   

•   Musik  vid  Siljans  vänförening   
•   FolkmiX  –  Kulturutveckling  Gävleborg   
•   Rättviks  kommun 
•   Kulturföreningen  Paraden  i  Leksand 
•   Musik  i  Dalarna   
•   Kultur  i  Väst 
•   Dalarnas  spelmansförbund   
•   Skolkulturgruppen  i  Rättvik 
•   Studieförbundet  Bilda  GävleDala 
•   Västanå  teater 
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STÖDKONSERT  TILL  FÖRMÅN  FÖR  HAGSTRÖMINSAMLINGEN  OCH  
FOLKMUSIKENS  HUS  
21  januari  arrangerade  Berit  Zetterqvist  och  Thomas  Tjäder  årets  Midvinterkonsert  till  stöd  för  
Hagströminssamlingen  och  Folkmusikens  hus.  Årets  tema  var  dragspel  och  Anders  Larsson  bjöd  in  
vänner  och  bekanta  att  spela:  Rickard  Wolff,  Niklas  Sundén  och  Johan  Graden;;  Anders  Larsson  med  
Pelle  Lindström  och  co;;  Görasbackens  spelmän,  Nils  Fläcke,  FMH-trio  m  fl  spelade.  
Folkmusikens  hus  var  med  och  arrangerade  tillsammans  med  Bilda  GävleDala  och  Dalarnas  museum.  
Totalt  såldes  ca  600  biljetter  och  Folkmusikens  hus  erhöll  halva  intäkten,  ca  43  500kr.    
Konserten  sponsrades  av  Greta  Knapp,  Rättviks  kommun,  Rättviks  församling,  Nittsjö  keramik,  
Backhans  svets  och  mek,  Furutorp,  Blancks  Glas  &  Ram  AB,  BlomsterLiv,  Berglunds  Frukt  &  Storkök,  
Statoil,  Vikingahuset  i  Stornäset,  Tempo,  Hellzephyr  musik,  Knutes,  TakMasen,  XL  Bygg  Siljan,  
Babbos  Frisering,  Hemköp,  Fricks  konditori,  Coop,  Rättviks  Bageri  &  Handelsbod,  Britta,  Backlund  -  
boende  i  Dalarna,  Siljan  Snowshoe  Race,  Lerdalia,  bokstaven  &  Zrent.    
Vi  tackar  från  djupet  av  vårt  hjärta!  
  

BINGSJÖSTÄMMAN  
Folkmusikens  hus  utgör  tillsammans  med  Dalarnas  spelmansförbund  och  Bingsjö  bystugeförening  
Föreningen  Bingsjöstämman.  Folkmusikens  hus  har  under  året  ansvarat  för  marknadsföring  av  
stämman,  vilken  omfattat  underhåll  och  uppdatering  av  hemsida,  annonsering  i  fack-  och  lokalpress  
samt  framställning  av  flyers,  affischer  och  programblad.  Folkmusikens  hus  har  tillsammans  med  
Dalarnas  spelmansförbund  och  Bingsjö  bystugeförening  deltagit  i  planering  och  programläggning  av  
stämman.      
Under  året  har  personal  från  huset  deltagit  i  5  protokollförda  styrelsemöten  samt  ett  antal  icke  
protokollförda  programgruppsmöten.  Folkmusikens  hus  har  även  samordnat  Ethnolägrets  deltagande  
och  ungdomsinslagen  på  stämman.      
På  plats  har  personal  från  Folkmusikens  hus  medverkat  i  de  handfasta  praktiska  arrangemangen  kring  
stämman.  Folkmusikens  hus  har  även  drivit  sin  skivbutik  på  stämmoområdet.  6752  personer  betalade  
entré  till  stämman.  Ytterligare  ett  stort  antal  besökare,  däribland  alla  spelmän  har  gratis  inträde:  
medlemmar  i  Sveriges  Spelmäns  Riksförbund,  ungdomar  som  medverkar  i  scenprogrammen,  
Ethnodeltagare  m  fl.  Detta  gör  att  det  inte  går  att  ge  exakta  publiksiffror  men  vi  uppskattar  att  årets  
stämma  hade  ca  8000  besökare  under  onsdagen  som  är  den  officiella  stämmodagen.  Till  det  kommer  
ett  svåruppskattat  antal  besökare  på  tisdagen  som  inte  är  entrébelagd.    Vi  uppskattar  antalet  under  
tisdagen  till  ca  3000.    
Invigningstalare  var  avgående  landshövdingen  Maria  Norrfalk.  Bingsjöpojkar  samt  det  svensk/kurdiska  
”Bullermyrens  spelmanslag,  var  några  av  grupperna  som  uppträdde  under  invigningprogrammet.  
Päkkos  Gustaf,  stämmans  nestor  som  gick  bort  år  2000  har  varit  en  inspirationskälla  för  flera  
generationer  av  spelmän.  Han  fortsätter  att  inspirera  även  idag:  bl  a  genom  
Päkkos  Gustafs  stipendium,  som  delas  ut  på  stämman,  i  år,  för  tjugonde  året  i  rad.  
Gustaf  skulle  ha  fyllt  hundra  år  2016.    Stämman  firade  två  jubileer  
med  anknytning  till  honom.  I  kapellet  veks  en  konsert  
till  hans  minne.    På  Danielsgårdens  tun  framträdde  några  av  dem  som  fått  hans  stipendium  genom  
åren.    
I  anknytning  till  jubileet  visades  också  under  stämman  en  videoinstallation/dokumentation  kring  
Päkkos  Gustaf  av  Jonas  Holmén.  
I  den  andra  kapellkonserten  möttes  några  av  Sveriges  och  Polens  bästa  folkmusiker  i  ”Polska  Polski”,  
ett  projekt  där  man  försöker  utforska  polskans  olika  rötter.  
På  Danielsgårdens  tun  loge  uppträdde  ett  50  tal  solister  och  smågrupper  till  fromma  för  Päkkos  
Gustafs  stipendium.    Ett  30  tal  lag  och  smågrupper  spelade  till  dans  från  4  scener.  I  Bingsjö  kapell  
uppmärksammades  “Sång  i  Bingsjönatten”  som  blev  mycket  Välbesökt.  Ethno,  det  internationella  
folkmusikungdomslägret  uppträdde  vid  tre  scener  under  stämman.    En  guidad  vandring  bland  Bingsjös  
spelmansgårdar  genomfördes.      
I  samarbete  med  Folkmusikens  hus/Bilda  anordnades  följande  kurser  i  samband  med  stämman:  
Låtspel  med  Täpp  Ida  Almlöf,  Bingsjöstämmekören  med  Brita  Björs  och  Carl-Erik  Carlsson,  samt  en  
danskurs,  ”Päkkos  Gustaf  i  dans  och  musik”  under  ledning  av  Christine  Löfgren  och  Jonas  Holmén.  
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Päkkos  Gustafs  stipendium  som  delas  ut  av  Bingsjöstämman  i  samarbete  med  Leksands  Sparbank  
gick  till  Olof  Kennemark.  Stipendiet  Påhl  Olles  fiol  som  delas  ut  av  Folkmusikens  hus  gick  till  Anna  
Ekborg.  
  

STÖD  TILL  TURNÉER,  REGIONAL  KONSERVERKSAMHET  OCH  EVENEMANG    
Med  bidrag  från  Landstinget  Dalarna  driver  Folkmusikens  hus  sedan  2004  ett  länsmusikuppdrag  med  
ansvar  för  folk-  och  världsmusik.  I  uppdraget  ligger  bland  annat  att  lägga  turnéer  och  att  stödja  annan  
professionell  konsertverksamhet,  ofta  i  samarbete  med  Kulturutveckling  Gävleborg  och  Musik  i  
Dalarna.  Dessutom  har  det  regionala  musikuppdraget,  med  produktionstid  och/eller  
informationsspridning,  samarbetat  med  eller  stött  evenemangen  Zornmärkesuppspelningarna  i  Mora,  
Leksands  spelmansstämma,  Folkmusikfesten  i  Stjärnsund,  Låtar  på  gränsen  i  Sälen,  Lerdalsstämman  
i  Rättvik,  Mångkulturella  kulturföreningen  Joko  i  Falun,  Lindsbergs  kursgård,  Humlebackens  kulturhus  i  
Avesta,  Kulturföreningen  Lyran  i  Orsa,  Kulturbanken  i  Siljansnäs,  Kulturföreningen  Ovanmyra  
kulturhus  i  Rättvik  och  Folkmusiknatta  i  Falun.    

Arrangörsnät,  turnéverksamhet   
 
Program   Datum   Ort   Medarrangör   Publik  
Nybyggnan  med  Adrian  Jones,  
Daniel  Reid,  Jeanette  Eriksson  m  fl  

19  februari  

20  februari  

Leksand  

Avesta  

Kulturbanken  Siljansnäs  

Humlebackens  kulturhus  

                      63  

                      11  

Saga  och  Sägen  med  trion  
Kennemark,  Källström  och  Dillner,  

2  resp  3  förskoleförställningar  

23  februari  

24  februari  

Rättvik  

Rättvik  

Rättviks  kommun   32  

60  

Lilla trollet Skrutt med Magdalena 
Eriksson & Alva Granström,  

2 resp 3 förskoleföreställningar  

23  februari  

25  februari  

Rättvik  

Rättvik  

Rättviks  kommun  

  

40  

50  

Blåferdi med Lena Willemark m fl 11  mars   Älvdalen   Älvdalens  kommun  och  
Kulturföreningen  Welest  

150  

Lerdalsstämman   18-20  mars   Rättvik   Dalarnas  spelmansförbund  
och  Rättviks  spelmanslag  

300  

Brorslotten  -  berättarföreställning 
med Malin Foxdal, Anders Nygårds 
och Magnus Zetterlund  
  

18  mars  

22  mars  

Rättvik  

Ludvika  

Österby  
bygdegård  

Folkmusikens  hus  

Dans-  och  Folkton  

Folkmusikfesten  i  
Stjärnsund  

66  

94  

56  

Försommarstämma  i  Lindsberg 5-7  maj Falun   Lindsbergs  kursgård   340  

Spelmansstämman  i  Leksand   1  juli   Leksand   Eva  Janson   1000  

Frifot  &  DUS  -  Zornmärkesveckans  
invigningskonsert  i  Mora  kyrka  

2  juli   Mora   Dalarnas  spelmansförbund   366  

Tobaksspinnarstämman  i  Nås   4  juli   Nås   Tobaksspinnarstämman   800  

Rättviks  spelmanslag   5  juli   Rättvik   Rättviks  spelmanslag   394  

Zorn  &  folkmusiken  –  konsert  skriven  
av  Jeanett  Rousu  

6  juli   Mora   Mora  kyrka   180  

Östbjörkastämman   7  juli   Rättvik   Östbjörka  bystugeförening   850  

Hornblåsarstämman  med  fäboddag  
på  Karl  Töfåsens  fäbod  

8  juli   Rättvik   Dalarnas  spelmansförbund,  
horn-  och  blåssektionen  

387  

Långt  bort  i  skogen  –  barn  och  
familjeföreställning  med  Sofia  
Sandén  och  Maria  Jonsson  

2  föreställningar  

8  juli   Mora   Dalarnas  spelmansförbund,  
Zornmuseet  och  
Zorngården  

35  

33  
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Boda  spelmansstämma   8  juli   Rättvik   Boda  hembygdsförening   900  

Musikfest  på  Lindan  i  Vikarbyn   9  juli   Rättvik   Claes  och  Niklas  Sundén   270    

Guldmärkeskonsert  i  Mora  kyrka  
med  O´torgs  Kaisa  Abrahamson,  
Mats  Andersson,  Per  Gudmundson,  
Olov  Johansson  samt  Pers  Hans  
Olsson    

9  juli   Mora   Dalarnas  spelmansförbund     300  

Riksspelmansstämma   9  juli   Mora   Dalarnas  spelmansförbund,  
Zornmuseet  och  
Zorngården  

300  

Musikgudstjänst  i  Sollerö  kyrka   10  juli   Mora   Mora  spelmanslag   270  

Mångkulturfestivalen  Joko   1  augusti   Falun   Kulturföreningen  Joko   635  

Café  Nyfiket.  16  konserter  som  t  ex  
Nordic,  Ale  Möller  trio,  Hannah  
Shermis,  Spöket  i  köket  m  fl  

juni-augusti Rättvik Kulturföreningen  Kaos 1051 

SUMMA            8583  

Folk-  och  världsmusikgalan  2016 
Folkmusikens  hus  var  under  året  partner  i  Folk-  och  världsmusikgalan  vilket  innebar  att  vi  i  samarbete  
med  Bilda  Svealand  och  Förbundskansliet  höll  två  seminarier  -  MOD  –  Mångfald  och  Dialog  med  
Marco  Helles  om  mänskliga  rättigheter,  diskrimineringsgrunder,  interkulturalism  och  hur  vi  skapar  ett  
demokratiskt  samhälle;;  samt  seminariet  Ethno  som  integrationsmetod  men  Susanne  Lind  och  Linus  
Ellström.  Lotta  Johansson  satt  också  i  den  ena  jurygruppen.  

Föreningen  Folkmusikparaplyet  i  Dalarna   
Föreningen  består  sedan  2012  av  fyra  arrangörsföreningar  –  Kulturföreningen  Welest,  Kulturbanken  
Siljansnäs,  Kulturföreningen  Lyran  och  Tobaksspinnarstämman  i  Nås  -  som  var  och  en  inte  uppfyller  
Kulturrådets  kriterier  vid  en  ansökan  om  bidrag  till  musikarrangörer,  men  väl  tillsammans.  Föreningen  
är  öppen  för  andra  föreningar  som  arrangerar  1  -  2  program  om  året.  Folkmusikparaplyet  gjorde  sin  
tionde  ansökan  till  RFoD/Kulturrådet  vilket  resulterade  i  ett  statsbidrag  om  33  000  kr  (33  000  kr  2015).  
Summan  fördelades  lika  mellan  de  fyra  arrangörsföreningarna.  Lotta  Johansson  har  under  året  
fungerat  som  adjungerad  sekreterare  och  skrivit  ansökningar  och  redovisningar.  Tillsammans  
arrangerade  Folkmusikparaplyets  ingående  föreningar  17  folkmusikkonserter  vilka  sågs  av  ca  1765  
personer. 
UngKultur  Dalarna,  Skolkultur  och  Skapande  skola,  Rättvik  
Folkmusikens  hus  är  en  av  tolv  landstingsstödda  verksamheter  som  ingår  i  nätverket  UngKultur  
Dalarna.  Nätverket  arrangerade  under  året  en  utbudsdag  25  oktober  på  Dalateatern  i  Falun.  
Sedan  2011  har  FMH  funnits  med  som  ideell  kraft  i  styrgruppen  för  Skapande  skola  i  Rättvik.  Arbetet  
har  under  året  inneburit  att  bidra  med  idéer  till  ansökningar  och  visst  genomförande  av  dessa.  Lotta  
Johansson  har  framförallt  bidragit  med  kontakter  till  berättare,  musiker  och  dansare  som  fått  arbete  i  
Rättviks  skolor.    
Deltagandet  i  Skolkultur-gruppen,  där  Folkmusikens  hus  medverkat  sedan  2005,  innebär  att  
tillsammans  med  Kulturhuset  i  Rättvik  och  skolkulturombuden  diskutera  och  sätta  ihop  det  kulturutbud  
som  skolelever  i  Rättvik  ska  möta  under  skolåret.    
Förskolekulturgruppen  bildades  2011  och  Lotta  Johansson  har  medverkat  även  i  den  tillsammans  med  
Karin  Jönses  och  Britt-Marie  Halvarsson  från  Kulturhuset  samt  personal  från  Rättviks  förskolor.  Totalt  
fyra  möten.    
*Totalt  har  ca  280  förskolebarn  sett  Saga  &  Sägne  och  Lilla  Trollet  Skrutt  på  Folkmusikens  hus  eller  
på  sina  förskolor  (i  samarbete  med  KMH).  

Lerdalsstämman   
Tillsammans  med  Rättviks  spelmanslag  och  Dalarnas  spelmansförbund  anordnar  Folkmusikens  hus  
spelmansstämman  på  Hotell  Lerdalshöjden.  2016  års  stämma  var  den  åttonde  i  ordningen  och  ägde  
rum  18-19  mars.  I  samband  med  stämman  håller  Dalarnas  spelmansförbund  sitt  årsmöte  på  
Folkmusikens  hus.  Stämman  är  en  mycket  välbesökt  och  uppskattad  inledning  på  
spelmanstämmosommaren.  På  fredagskvällen  arrangerades  föreställningen  Brorslotten  med  Malin  
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Foxdal,  Anders  Nygårds  och  Magnus  Zetterlund  på Folkmusikens hus.  I  samband  med  stämman  har  
Folkmusikens  hus  öppet  hus  under  lördagen  då  olika  verksamheter  pågår,  i  år  bl  a  en  
arrangeringskurs  med  Karl-Johan  Ankarblom;;  Folkmusikens  hus  15  år  –  en  filmexposé;;  möte  med  
spelmanslagsföreträdare  angående  upphovsrättsfrågor  och  FIOL-databasen.  Värdlag  för  stämman  
detta  år  var  Svärdsjö  spelmanslag  och  Åke  Wänn  höll  en  kurs  i  låtar  efter  Wilhelm  Hedlund.  Vi  
provade  också  att  göra  en  danssammankomst  med  Mira  Rutanen.  

Dalateatern  goes  Folk  
Ett  samarbete  har  drivits  under  året,  enligt  samverkansmodellen  med  Dalateatern  om  folkmusik,  
folkdans  och  teater  och  hur  de  olika  genrerna  förhåller  sig  till  varandra,  till  sina  egna  traditioner  och  till  
genremaktordningen.  Målet  att  är  fler  utövare  i  genren  ska  få  möjlighet  att  arbeta  inom  ramen  för  en  
producerande  enhet  (vilket  också  var  ett  av  slutmålen  från  RESiDANS-projektet).  Projektet  som  är  
treårigt  2016  -  18  och  som  innehåller  två  föreställningar  "I  skuggan  av  Falubränderna"  och  
"Bergtagna"  samt  ett  avslutande  symposium  innehåller  både  krockar  mellan  genrer  och  nya  
upptäckter.  Under  året  har  även  projektet  Swede  Hollow  kommit  in  under  projektets  vingar.  
Folkmusikens  hus  har  bidragit  med  tid  till  ansökningar  och  möten,  med  idéer  och  kontakter  till  utövare  
av  olika  slag.  

Zornmärkesveckan  
För  hundratio  år  sedan  arrangerades  den  första  spelmanstävlingen  i  Mora.  Med  anledning  av  detta  
förläggs  Zornmärkesuppspelningarna  i  Mora  vart  tionde  år,  så  även  2016.  I  samband  med  
uppspelningarna  arrangerar  Dalarnas  spelmansförbund  och  Folkmusikens  hus  en  rad  konserter  och  
spelmansstämmor.  Denna  gång  samordnade  vi  även  andra  evenemang  under  samma  period  i  
SIljansområdet,  under  rubriken  Zornmärkesveckan.  Den  presenterades  även  under  
marknadsföringsparaplyet  Musik  vid  Siljan.  Alla  evenemang  finns  samlade  i  statistiken  ovan.    

Samarbete  med  Kungl.  Musikhögskolan  
Ett  samarbete  som  inleddes  2015  då  Susanne  Rosenberg,  lektor  på  KMH  i  Stockholm,  tog  kontakt  för  
att  initiera  ett  samarbete  med  FMH.  Syftet  var  att  skolan  ville  skapa  en  valbar  kurs  för  sistaårselever  
som  skulle  resultera  i  en  föreställning  för  barn  eller  gamla.  KMH  ville  ha  samarbete  kring  den  delen  i  
projektet  som  handlade  om  hur  man  tar  fram  informationsmaterial  -  hur  man  formulerar  texter  utifrån  
en  given  målgrupp  och  hur  man  ställer  upp  ett  säljblad.  I  samarbetet  skulle  grupperna  dessutom  få  
hjälp  med  att  få  ut  produktionerna  på  turné.    
De  två  konstellationer  -  Magdalena  Eriksson  och  Alva  Granström  samt  Olof  Kennemark,  Petrus  Dillner  
och  Klara  Källström  -  som  kom  till  FMH  i  oktober  kom  tillbaka  i  februari  och  turnerade  l  Rättviks  
förskolor.  

Ungdomsverksamhet  –  UngtFolk  
En  betydande  del  av  Folkmusikens  hus  barn-  och  ungdomsarbete  drivs  i  samarbete  med  Dalarnas  
spelmansförbund  inom  ramen  för  UngtFolk  i  form  av  kurser,  det  årliga  Ungtfolk-lägret  och  
scenframträdanden  på  de  evenemang  vi  är  med  och  arrangerar.  

DUS 
Dalarnas  Ungdomsspelmanslag,  som  startade  hösten  2014,  är  ett  samarbete  mellan  UngtFolk  och  
musikskolorna  i  länet.  DUS  är  ett  länsomfattande  spelmanslag  med  musik-  och  kulturskolor  som  
huvudsaklig  rekryteringsbas.  Under  2016  genomfördes  ett  antal  repetitionsdagar  och  framträdanden.  
En  särskild  höjdpunkt  var  invigningskonserten  i  Mora  kyrka  där  DUS  framträdde  tillsammans  med  
Frifot.  En  nyhet  för  året  var  ett  DUS-läger  över  två  dagar  som  förlades  till  Snöå  bruk  i  Vansbro,  första  
helgen  i  oktober.  
DalaLåt 
Vår  verksamhet  för  ungdom  med  inriktning  på  ensemblespel  manifesterade  sig  under  2016  i  form  av  
en  kurs  i  samband  med  Lerdalsstämman  och  Öppet  hus  på  Folkmusikens  hus.  Sedan  projektet  
DalaLåt,  i  huvdsak  finansierat  av  Leader  Dalälvarna,  genomfördes  2013-14  har  
instrumentbesättningen  efterhand  kommit  att  bestå  av  fioler  i  allt  högre  grad.  Ett  förnyat  försök  att  få  
en  bredare  instrumentbesättning  bör  prioriteras  inför  kommande  år.  
Övrigt  
I  april  genomfördes  Barn-  och  ungdomsstämman,  i  samarbete  med  FaluFolk  musik  o  dans,  på  Arenan  
i  Falun.  Liksom  föregående  år  erbjöds  deltagarna  att  delta  i  både  spel-  och  danskurs,  schemalagt  så  
att  man  hann  med  båda  inriktiningarna.  En  särskild  kurs  för  att  prova  folkmusik  på  gitarr  hölls  parallellt  
med  låtkurs  för  melodiinstrument.  Fokus  låg  på  schottis  och  slängpolska  i  kursverksamheten.  Under  
senare  delen  av  2016  togs  ett  beslut  att  ta  en  paus  och  inte  arrangera  stämman  2017.  Om  den  ska  tas  
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upp  igen  behövs  fler  i  organisationen  och  man  behöver  hitta  en  ny  lokal  då  verksamheten  på  Arenan  
upphört  och  delvis  flyttat  till  Kulturhuset  tio14.  

Kurser 
Datum   Innehåll   Plats   Deltag.    
20-22  mars   Ensemblekurs, DalaLåt Folkmusikens  hus   8  

24  april   Dus-rep, dans-/spelkurser   Arenan  Falun   28  

3  juli   Repetition med DUS Andreasgården, Mora 42 

6  juli   Repetition med DUS   Kapellet,  Bingsjö   22  

1-2  oktober   DUS-läger Snöå  bruk,  Vansbro   25  

12  november   Repetition med DUS   Konservatoriet,  Falun   23  

SUMMA         148  

Scenframträdanden 
Datum   Innehåll   Plats   Deltag.    
22  mars   DalaLåt på öppet hus Folkmusikens  hus,  Rättvik   8  

24  april   Barn-  och  ungdomsstämman   Arenan,  Falun     

3  juli   DUS, öppningskonsert Zornveckan Mora Kyrka 42 

6  juli   DUS,  Bingsjöstämman   Danielsgårdens  tun,  Bingsjö   32  

12  november   DUS,  konsert  Folkmusiknatta   Stadsbiblioteket,  Falun   27  

Summa         109  

Folkmusiknatta 
Folkmusiknatta,  den  12  november  är  höstens  stora  manifestation  av  Faluns  och  länets  folkmusikpublik  
och  folkmusikutövare.  Folkmusikens  hus  är  huvudman  för  arrangemanget  i  nära  samarbete  med  
arrangörsföreningen  FaluFolk  Musik  &  Dans.    
En  nyhet  för  i  år  var  ”Natta  på  stan”  där  vi  under  dagen  hade  programlagt  två  scener  på  Faluns  
gallerior,  en  scen  på  Falu  stadsbibliotek,  samt  arrangerat  pubjamm  på  tre  av  stadens  pubar  under  
eftermiddagen.  
På  kvällen  flyttade  natta  in  på  Kulturhuset  tio14,  där  det  bjöds  på  ett  fullspäckat  program  med  musik  
från  fyra  scener.  
Folkmusiknatta  är  ett  myller  av  musik  och  dans,  unga  och  gamla,  proffs  och  amatörer,  en  mängd  olika  
sorters  musik  som  alla  enas  under  begreppet  folkmusik:  spelmanslag,  solister  och  smågrupper,  
bluegrass,  Irländskt,  folkpop,  dansgruppen  ”Integration  går  som  en  dans”  från  Borlänge  med  
medlemmar  med  olika  etnisk  bakgrund,  samt  det  svensk  kurdiska  ”Bullermyrens  spelmanslag”  m  fl.  
Under  lördagen  genomfördes  även  ett  flertal  kurser  och  workshops  (redogörs  för  under  rubriken  Bilda  i  
denna  verksamhetsberättelse)  
Folkmusiknatta  mönstrade  ca  800  personer,  i  programmet  deltog  ca  200  musikanter,  allt  från  
spelmanslag  och  utbildningar  till  smågrupper  och  solister.  
Folkmusiknatta  är  också  en  viktig  kontaktyta  för  regionens  folkmusikutbildningar.  2016  deltog  
Malungs,  och  Sjöviks  folkhögskolor  samt  folkmusikerna  vid  Musikkonservatoriet  Falun.    
  

ETHNO 
Ethno är ett unikt projekt som bygger på workshops där deltagarna lär och lär ut musik 
tillsammans. Ethno Sverige är det största och det äldsta av ett dussintal ungdomsläger i 
hela världen som bygger på denna pedagogik och samlas under nätverket Ethno World. 

Det åtta dagar långa ethnolägret arrangerades för 27:e gången i Rättvik. Ethno är 
sannolikt världens största folk- och världsmusikläger för ungdomar och omfattade i år 93 
deltagare och ledare från 16 länder. 



Sida 17 av 21 

 

Liksom 2015 erhöll Ethno ekonomiskt stöd från en amerikansk stiftelse, pengar 
öronmärkta för att bjuda in utländska deltagare. För dessa pengar bjöds 2016 in 
deltagare från Guatemala, Nepal, Kamerun, Gambia, West Paupa, Vanuatu, USA och 
Polen. Ethno Sverige fortsatte sitt samarbete med Ethnos i Europa, vilket innebar att en 
grupp från Ethno Kroatien och en från Ethno i Estland deltog på svenska Ethno. I gengäld 
skickades också svenska grupper till dessa Ethnos under sommaren 2016. Ethno delade 
också som vanligt ut ett stipendium till en deltagare med hemort Rättvik. Ett stort antal 
dalaungdomar, i genomsnitt ett tiotal, deltar varje år i Ethno.  

Under året genomfördes ytterligare aktiviteter relaterade till det internationella nätverket 
Ethno world och JMI. Ethno Sverige deltog i ett samarbete med Frankrike och skickade 
deltagare till Ethno France (maj) och både svenska deltagare och en svensk ledare åkte 
till Ethno Indien (mars). Liksom tidigare år skickade också Ethno unga musiker till den 
ledarutbildning som arrangeras i Frankrike, Ethnofonik, hösten 2016.  

Under hösten turnerade också som vanligt en grupp sammansatt av deltagare från Ethno 
under namnet Ethno on the road. Den alltid uppskattade och fullbokade turnén gick 
denna gång i Dalarna, Småland och Stockholm och omfattade ca 20 konserter, 
skolkonserter och workshops. Nina Peréz och Allan Skrobe var turnéledare och de fem 
ethnodeltagarna kom från Sverige, Palestina, Polen och Skottland. 

Ethno bjöd i år på konserter på Café Nyfiket i Rättvik, Tisdagskul i Rättviks centrum, på 
Bingsjöstämman och avslutade med en konsert i Rättviksparken i samarbete med Musik 
vid Siljans vänförening.  

Genom det amerikanska stödet har Ethno också fått möjlighet att finansiera en 
dokumentärfilm som spelades in under Ethno 2015. Filmen blev klar under året och 
planerna är nu bl a att visa den på världsmusikmässan Womex i Polen hösten 2017. 

Ethno arrangeras av Folkmusikens hus i nära samarbete med Rättviks kommun, 
Studieförbundet Bilda, Musik i Dalarna, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Musik vid Siljan, 
Folk You, Dalarnas hemslöjdsförbund, och Kulturutveckling Region Gävleborg. 

 

Publiksiffror Ethno 2016 
Workshops för deltagarna under Ethnolägret 

30 juni-8 juli Rättviksskolan Rättvik 93/dag 
 

Konserter 

2 juli Café Nyfiket, Gammelgården Rättvik 150 

5 juli Tisdagskul, Rättvik Leksand 200 

6 juli Bingsjöstämman, Tunet + dans Rättvik 2000 

7 juli Rättviksparken Rättvik 363 

Summa   2713 
 

Ethno on the road 9-20 oktober 2016 
Konserter 

9 oktober Folkmusikens hus Rättvik 30 

11 oktober Equmeniakyrkan  Huskvarna 100 

12 oktober Södra Vätterbygdens fhsk Jönköping 60 

 Löfstadkyrkan Tranås 80 
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13 oktober Kulturhuset Sävsjö 80 

15 oktober Gislesalen Gislaved 140 

16 oktober Kulturhuset Cupolen Värnamo 110 

17 oktober Missionskyrkan Vetlanda 80 

18 oktober Olsbergs arena Eksjö 90 

19 oktober Kulturhuset Pigalle Nässjö 120 

20 oktober Stallet Stockholm 60 

Summa   950 
 

Skolkonserter, workshops 

10 oktober Folkmusikens hus, 2 skolkonserter Rättvik 300 

12 oktober Södra Vätterbygdens fhsk, workshop Jönköping 60 

20 oktober Stallet, 2 skolkonserter Stockholm 240 

Summa   600 
  

  
UTSTÄLLNINGAR  
Året  runt.  Instrumentkammaren.  Folkmusikinstrument  från  järnålder  till  våra  dagar.  

  

  
Ethno  i  Bingsjö  
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INTERN VERKSAMHET 
STUDIEBESÖK  PÅ  FOLKMUSIKENS  HUS  
u   25-26  januari  Besök  av  lärare  och  studenter  vid  Ingesunds  musikhögskola.  
u   6  september  Bildas  ledningsgrupp  på  besök  och  möte.  
u   9  november  Besök  av  lärare  och  elever  Malungs  folkhögskola.  
 

KONFERENSER  /  SYMPOSIER  /  SEMINARIER  
u   8  februari  Landstingets  kulturnämnd  genomför  dialogmöte  på  FMH.  
u   15-16  mars  VL  deltar  i  arkivkonferens  i  Trondheim  för  möte  med  norsk  FIOL  AV  användargrupp.  
u 30  mars  –  2  april  Deltagande  och  medverkande  i  Folk-  och  världsmusikgalan  +  Nordic  
Showcases,  Brita  Ström,  Jon  Holmén,  Lotta  Johansson  och  Per  Gudmundson.  

u 21-23  april  Vemdalsforum  –  Dansbandsseminarier  och  showcases.  Lotta  Johansson  deltar.    
u 4  maj  Utvärderingsmöte  av  Folk  och  världsmusikgalan  i  Stockholm.  Lotta  Johansson  deltar.  
u 15  –  22  maj  Bildningsresa  till  Palestina  och  Israel  tillsammans  med  Bilda  GävleDala.  Jon  Holmén  
och  Lotta  Johansson  deltar.  

u 9  juni  Västanå  Folk  arrangerar  ett  samtal  om  Folkmusikens  självbild  och  framtid  på  Dansmuseet  i  
Stockholm.  Lotta  Johansson  och  VL  deltar.  

u 17  juni  Landstingets  personaldag  i  Falun  på  tema  normkritik.  Alla  deltar.  
u 25  oktober  UngKultur  Dalarna  arrangerar  en  utbudsdag  för  skolornas  kulturombud  och  andra  
intresserade  för  att  presentera  vad  de  landstingsstödda  institutionerna  erbjuder  länets  barn  och  
ungdomar  nästa  termin.  Lotta  Johansson  deltar.  

 

MÖTEN  &  INFORMATIONSTRÄFFAR  
u 6-8  april  VL  och  Ordf.  deltar  i  årsmötet  för  RMS  (Regional  Musik  i  Sverige).  VL  deltog  i  årsmötet  
för  Jeunesses  Musicales  Sverige.    

u 28  april  Kulturrådet  på  besök  för  att  informera  sig  om  Folkmusikens  hus  och  Ethno.    
u 23  maj  Möte  med  folkmusikmiljön  i  Östersund  och  introduktion  av  nya  konsulenten  Katarina  
Hallberg.  Lotta  Johansson.  

u 6  september  VL  och  Lotta  Johansson  informerar  om  Folkmusikens  hus  och  deltar  i  möte  med  
Studieförbundet  Bildas  ledningsgrupp,  på  besök.  

u 18  oktober  Upptaktsmöte  med  FolkUngar  i  Järvsö,  Lotta  deltar.  
u 21-22  augusti  Möte  med  franska  föreningen  DROM  angående  musikerkurs  på  Folkmusikens  hus  i  
maj  2017.  Lotta  Johansson  och  Per  Gudmundson.  

u   25  november  Möte  med  DSF  -  Sofia  Sandén  och  Pontus  Selderman  samt  Torbjörn  Ivarsson  
angående  framtagande  av  en  podcast  –  Spelmanspodden.  Lotta  Johansson  och  Tommy  Sjöberg.  

u   25  november  VL  och  Ordf.  deltar  i  Regional  kulturdialog  med  länets  kommuner.  
u   8  december  Medverkan  i  juryn  för  Nordic  showcase  2017.  Möte  i  Stockholm.  Lotta  Johansson.  
  

INFORMATION  &  MARKNADSFÖRING    
Trycksaker    
En  folder  med  sommarens  kursprogram  har  tagits  fram  i  samarbete  med  Musik  vid  Siljan  och  med  
stöd  av  stf  Bilda.  Vår-  och  höstprogrammets  enklare  egenframställda  programblad  och  affischer  har  
framställts  för  marknadsföring  av  FMHs  verksamhet,  program  och  utställningar.  Vi  sammanställde  
även  en  affisch  i  samarbete  med  Dalarnas  spelmansförbund  i  samband  med  Zornmärkesveckan.    
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Annonsering    
Under  a ̊ret  har  annonsering  skett  i  annonsblad  med  spridning  i  Siljansområdet,  i  samband  med  kurs-  
och  programverksamheten.   

Annonsering i turist- och fackpress 
   Lira   
   Siljan  runt  året  runt   
   Siljan  Just  nu   
   Spelmannen   

Annonsering i programböcker och webb 
Musik  vid  Siljan   
Umefolk   
Linko ̈pingsfestivalen   
Folk-  och  va ̈rldsmusikgalan    

Hemsida    
En  ny  hemsida  har  färdigställts  under  året.  Den  uppfyller  de  krav  som  Kulturrådet  ställer  vad  det  gäller  
tillgänglighet  för  personer  med  funktionshinder. 

 
PERSONAL  
Under  året  har  föreningen  haft  10  personer  anställda  på  hel  eller  deltid.  Den  totala  årsarbetstiden  
motsvarar  6,9  årsverken.    
Utöver  den  fast  anställda  personalen  har  tillfällig  personal  i  projekt  eller  i  olika  former  av  
arbetsmarknadsanställningar  gjort  betydelsefulla  insatser  i  verksamheten.  Tillfälligt  anställd  personal  
har  även  arbetat  i  butiken  och  i  samband  med  konserter.  
En  plan  för  funktionsanpassning  har  upprättats.  Folkmusikens  hus  arbetar  i  lokaler  som  är  anpassade  
för  funktionshinder  (entréramp,  automatiska  dörröppnare,  hiss,  hörselslinga,  mått  på  dörrar  etc).  

Fast  anställd  personal  under  året:  
Peter  Ahlbom,  producent/informatör,  Ethno  Sverige.  
Anne  Björlind,  arkiv  
Ola  Bäckström,  producent,  Bingsjöstämman.  
Per  Gudmundson,  verksamhetsledare.  
Karin  Hjertzell,  producent,  Ethno  Sverige.  
Jon  Holmén,  länsmusikproducent,  Bilda-konsulent.  
Lotta  Johansson,  länsmusikproducent,  Bilda-konsulent  samt  nationellt  folkmusikansvarig  för  Stf  Bilda.  
Veronika  Nilsson,  kansli,  ekonomi.  
Tommy  Sjöberg,  ljudarkivarie.  
Brita  Ström,  butik/reception,  Bilda-konsulent.  
  

FÖRENINGEN  
Antalet  medlemmar  i  föreningen  den  31  december  var  341.  Medlemmarna  hålls  löpande  informerade  
om  verksamheten  genom  utskick,  mejllistor  och  föreningens  hemsida.  Medlemskap  innebär  också  
förmåner  vad  det  gäller  priser  på  konserter  och  varor  i  vår  butik.  
  

ÖVRIGT  
Medlemskap  i  andra  organisationer  
Folkmusikens  hus  har  under  året  varit  institutionell  medlem  i  följande  organisationer:  

   Dalarnas  spelmansförbund  (Sveriges  Spelmäns  Riksförbund) 
   Riksförbundet  för  Folkmusik  och  Dans 
   Samarbetsnämnden  för  Folklig  Dans 
   Riksteatern 
   Siljan  Turism 
   Jeunesses  Musicales  Sverige 
   RMS  Regional  Musik  i  Sverige 
   IASA  International  Association  of  Audiovisual  Archives 
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   Svenska  musikbiblioteksföreningen 
  

Övriga  uppdrag  
u Lotta  Johansson  ingår  i  styrgruppen  i  Rättvik  för  Skapande  skola.  
u Karin  Hjertzell  representerar  Folkmusikens  hus  och  Jeunesses  Musicales  Sverige  i  Jeunesses  

Musicales  Internationals  arbetsgrupper  rörande  Ethno..  
u Ola  Bäckström  och  Per  Gudmundson  har  som  ordinarie  och  suppleant,  representerat  

Folkmusikens  hus  i  styrelsen  för  Föreningen  Bingsjöstämman.  
u Lotta  Johansson  har  ingått  i  valberedningen  för  Samarbetsnämnden  för  folklig  dans  och  Brita  

Ström  sitter  i  styrelsen.  
u Per  Gudmundson  är  ledamot  i  styrelsen  för  Jeunesses  Musicales  Sverige.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


