
Dags för nystart

Hej alla spelfolk!

Nu är det dags att börja spela igen och lägga de två pandemiåren bakom oss. Jag tror många av oss 
ser fram emot en nystart och ta igen det som vi tappat bort när vi bara kunnat träffas sporadiskt.
Alla ska känna sig välkomna utan några krav på restriktioner eller andra diskussioner om pandemin.
Flera av oss vill också kunna använda våra mobiler eller surfplattor för att spela in nya låtar. Så nu 
lägger vi allt fokus på att spela och ha kul tillsammans. Utan några konstigheter. Och ser fram emot 
sommaren!

Vi startar i scoutstugan måndag 14 mars kl 18.30 och håller årsmöte måndag 21 mars.

En fråga som vi måste ta upp igen är den om dag och tidpunkt för våra spelträffar. Flera av oss har 
nu andra aktiviteter inbokade som spel till folkdans, körsång eller spel i kammarorkester. En 
återgång till torsdagar är inte längre aktuellt. Några av oss har spånat lite i olika banor. Man kan 
spela varannan vecka. En möjlighet är att lägga ett par längre spelträffar en lördag eller söndag varje
månad för att även de som inte har möjlighet att delta på vardagar ska kunna komma ibland. Bjuda 
in gästande spelmän. Ett utbyte med Kalmar spelmanslag vore inte heller fel.

Jag tror också vi måste ha ett nytänk om spelträffarna. Önskerundor är demokratiskt och bra för att 
hitta tillbaka till bortglömda låtar i den ofantliga repertoar som vi tillägnat oss under många år. Men 
vi behöver också få ihop en ny och bra basrepertoar som alla kan hänga med på, men som vi också 
kan jobba lite extra med spelmässigt. Då behöver vi hitta roliga låtar, och inte enbart nöta gammal 
skåpmat. Bra om vi kan få med cittran på några låtar, och kanske ytterligare några instrument (?). 
En och annan svårare låt att jobba med kan höja spelnivån även för de enklare låtarna.
Vår målsättning är att vi skulle kunna spela in en video så småningom för att marknadsföra laget.

Åsa och jag har nyligen fått en första kontakt med en folkmusikgrupp från Nya Duvemåla i 
Minnesota, USA. Vi får se vad det kan leda till.

Ser fram emot att ses på nytt! Med spelglädje och gemenskap!

Lennart


