Spelmansstämman 2009
För fjärde året i rad arrangerade Rökåbygdens byaförening spelmansstämma, sista lördagen i
januari. I år var det ett 60-tal musiker som hörsammat inbjudan och kom hit för att under
eftermiddagen och kvällen dels få spela och dels få lyssna på andra musiker.

Tobias, Benny och Ove Boman
Första konserten startade med
”Allspel” med ett 50-tal musiker på
scenen, från både Norr- och
Västerbotten. Sen blev det musik av
olika grupper från Skellefteå, Lycksele,
Sorsele, Storuman, Burträsk, m.fl.
orter och därutöver bildades olika
konstellationer under dagen som
framförde olika låtar. Även ett par
soloartister framträdde, bl.a. Curt-Ivan
Eriksson från Umeå och Rolf
Källqvist från Robertsfors.

Under dagen gavs två konserter, kl.
13.00 och kl. 18.00. Där varvades
musik av alla sorter, allt från blues till
folkmusik. Stämman har som tema
”Låt musiken leva”. Uttrycket
myntades på musikern Ingemar
Bomans begravning av hans son
Ove. Tillsammans med sin äldre
bror Lars, hans son Tobias och
kusinen Benny, alla med tillnamnet
Boman, framfördes ett par låtar till
eget ackompanjemang med hjälp av
Rolf Källqvist, Robertsfors, på
hammondorgel.

”Allspel”
Lars-Göran Hultmar, som är
ledare för två dragspelsgrupper
inom Malå hade samlat dem alla,
ett 20-tal, till ett eget
framträdande. Den ena gruppen
är en nybörjargrupp och för
många av dem var det deras
första scenframträdande. Den
andra gruppen består av musiker
spelat tidigare. Bl.a. framförde
de musik komponerade av
Ingemar Boman och Arvid
Sjöström.

Rökå-Malågruppen

Från tidig förmiddag till efter 22.00 spelades det för fullt i hela skolhuset. Alla tänkbara
utrymmen nyttjades som omklädningsrum och förråd. Glädjen stod högt i tak och det brusade av
musik hela tiden. Mitt i huset var det ibland svårt att urskilja någon särskild melodi eftersom det
var många olika sammansättningar som spelade i alla rum samtidigt.
I kyrksalen befann sig två grupper som spelade och sjöng läsarsånger: Korsdraget från Kvarnåsen
och Norrsken från Skellefteå. Under middagsrasten var det knökfullt med besökare där. Även
andra musiker sällade sig emellanåt till skaran och spelade med.
Även lekamlig spis bjöds under dagen i form av fika, korv, kaffe med dopp och en god middag.
Allt var arrangerat av byaföreningen. Hela spelstämman var för övrigt ett samarrangemang med
SV.
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