Grenseseminar

Spellkurs i polsdans fra sør-Hedmark og polska fra Boda og Bingsjö
Lørdag 30. mars kl. 10.00-16.00 i Halli, Nordahl Brunsgt. 22

Marit Westling, fra Hamar, er utdannet fiolinpedagog
ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Hun jobbet i NRKs
folkemusikkarkiv i flere år før hun som den første
felespilleren i Norge tok Mastergrad i folkemusikk på
Norges musikkhøgskole med Polstradisjoner fra
Østerdalen som fordypningsemne. Hun jobber nå som
fiolin-/felelærer ved kulturskolen i Elverum der hun
underviser både klassisk fiolin og folkemusikk.
Thomas Westling, kommer fra Bollnäs, og er svensk
riksspelman. Thomas viste tidlig interesse for felespill,
noe som var naturlig med en far som var regnet for en av
Sveriges beste folkemusikkutøvere. Som duo har
Thomas og Hugo vært med i utallige radio- og TVprogram i Sverige. Thomas har medvirket på flere
plateinnspillinger og holdt en rekke felekurs både i
Norge, Sverige, Canada og USA. Han er en mester i
improvisasjon av 2.-stemmer, en kunst han lærte
allerede som barn i det rike spelmansmiljøet i Bollnäs.
Siden 1997 har Marit og Thomas vært et begrep i
folkemusikk-kretser. De møttes i San Fransico og
Mendocino sommeren 1997. Et møte som først ble en
sterk musikalsk opplevelse for begge to. Med Marit som
et ”utpreget” melodimenneske og Thomas med sin
usedvanlige styrke i å improvisere, utfyller de hverandre
musikalsk på en helt spesiell måte. Møtet ga dem også et
musikalsk løft ved at de begge måtte sette seg inn i

hverandres tradisjoner, noe som har gjort at de har
utviklet seg som spellmenn og har gjort dem enda mer
attraktive for danserne. Marit og Thomas er svært
drevne dansemusikere og har flere ganger fått prisen
for beste dansespellmenn på Landskappleiken.
Kurset tar for seg polsdans fra sør-Hedmark og polska
fra Boda og Bingsjö. Det vil være fokus på god rytme og
danseappell i disse tradisjonene.
‣ Du må ha god bakgrunn på ditt instrument
‣ Vi arbeider med kjente slåtter
(du får noter tilsendt før kurset)
Når:

Lørdag 30. mars 2019

Sted:

Halli, Nordahl Brunsgt. 22

Tid:

10.00 - 16.00

Pris:

kr. 600,- inkludert ett måltid
innbetales til kto. 0540 07 67191

Påmelding til:

gunnar@blikstad.net
992 90 482

Arrangører:
Østerdølenes Spellmannslag og
Spelemannslaget De frilynde

