Årsmelding for Nordmøre spelmannslag 2012
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Skriver:
Styremedlem:
Vara:

Åsta Andreassen
Rolf Holte
Peder Hønsvik
Arnstein Brevik
Grethe Bjerkan
Magnar Almberg og Hilde Bergfald

Musikalsk leder 2012:
Musikalsk leder: Helge Husby
Arrangører: Peder Hønsvik og Helge Husby
Vikarer for musikalsk leder: Hilde Bergfald og Torgeir Bergfald
Styret har hatt tre protokollførte møter i 2012. I tillegg hadde vi ett styremøte
sammen med kappleikskomiteen i forkant av fylkeskappleiken.

Aktivitet:
Laget har hatt øvinger på Halsa barne og ungdomsskole gjennomsnittlig to ganger per
måned. I tillegg har laget deltatt på konserter, kappleik og festival.
Den 27.februar var Nordmøre spelmannslag 80 år. Dette ble markert med konsert og
lansering av CD på fylkeskappleiken som Nordmøre spelmannslag arrangerte i
Surnadal helga 21.-22. april. Vi deltok på landsfestivalen i Vågå 2..-3.august. Søndag
den 19.08 spilte laget på Straumsnes bygdamuseum. I oktober hadde vi besøk av
Surnadal leikarring. De serverte kaffe, og danset til musikk spilt av Nordmøre
spelmannslag. Den 18.11 hadde vi konsert i Aure kirke, og den 9.mars spilte deler av
laget på årsmøtet til Nordmøre mållag i Sunndal kulturhus. Daniel Dyrnes deltok på
årsmøtet i Møre og Romsdal folkemusikklag.

FYLKESKAPPLEIK:
Nordmøre spelmannslag arrangerte fylkeskappleik i Surnadal Kulturhus 21.-22.april.
Det var satt ned en komite som skulle planlegge gjennomføring av kappleik. Denne
komiteen bestod av Rolf Holte,leder, Magnar Almberg og Åsta Andreassen. Det ble
avholdt tre møter ved Vårsøg hotell og ett møte med styret i Nordmøre spelmannslag.
Rolf hadde utarbeidet et arbeidsdokument for planlegging av kappleiken.
Arbeidsdokumentet var et godt redskap under forberedelsene og ved gjennomføringen.
Komiteen hadde jevnlig kontakt via e-post/telefon.
I tillegg til planlegging av kappleik ble det jobbet med lansering av CD og kulturkveld.
Musikalsk leder hadde ansvar for planlegging av kulturkveld, og han hadde sammen
med Rolf mye arbeid med lansering av CD. Daniel Dyrnes sørget for presseomtale.
På kappleiken deltok 115 spelmenn fra 8 forskjellige lag. Oppdal spelmannslag var
gjester.
Mange spelmenn deltok i flere klasser. Programoversikten viser at det var 48 innslag.
Nordmøre spelmannslag stilte i klasse fele m/komp. Brechans stilte i gruppespel
m/komp. Resultatmessig ble det ingen topplassering. Publikum svingte seg til slåttene
og de applauderte. Ut fra det kan en trekke den slutning at tradisjonsmusikken ble
videreformidlet på en dansbar og iørefallende måte. Hele laget gjorde en flott jobb
under gjennomføringa av kappleiken, Takk til ALLE som bidro til en vellykket kappleik.
Kulturkveld:
I anledning 80-årsjubileet ga Nordmøre spelmannslag jubileumskonsert på kappleiken.
På denne konserten deltok i tillegg til spelmennene Gro Kjelleberg Solli med sang.
Musikalsk leder, Helge Husby fortalte gjennom ord og bilder historia til
spelmannslaget . Han fortalte bl.a. om kjente bærere av nordmørsk folkemusikk. I
felles samspill og i grupper videreformidlet laget denne tradisjonen. Det var stor
publikumsoppslutning, og laget var godt fornøyd med gjennomføringa av konserten.
Oppdal spelmannslag, deltok også på konserten.
CD:
I forbindelse med 80-årsjubileet ga Nordmøre spelmannslag ut CD. Den ble lansert på
kappleiken. Helge Husby har skrevet om hver enkelt slått og om spelmannen som var
opphavsmann til slåtten. Dette ligger ved Cd`n og er med til å bidra til at den blir et
fyldig historisk dokument på normørsk folkemusikktradisjon. Det har vært lagt ned et
stort arbeid i forbindelse med CD utgivelse. I tillegg til musikalsk leder må Rolf Holte
få honnør for godt arbeid.
For mer info om CD se hjemmesida til Nordmøre spelmannslag eller kjøp CD`n. For
økonomi viser jeg til regnskapet.
LANDSFESTIVAL
Nordmøre spelmannslag deltok på landsfestivalen for gammeldans i Vågå 2.og
3.august. Heller ikke her ble det premiering i konkurransen, selv om det for mange
nok låt riktig så bra.. Forøvrig bidro andre lag også til god gammeldansmusikk. Flere
danset og andre lyttet. Vi overnattet på Valbjør, et trivelig gardshotell 5km fra Vågå
sentrum. Vi hadde ei musikalsk, sosial og trivelig helg.

KONSERT I AURE KIRKE 18. NOVEMBER
I tillegg til Nordmøre spelmannslag deltok Gro Kjelleberg Solli med sang/lyre og
Alexey Kurbanov med orgelspill. I noen innslag spilte grupperinger av laget og i andre
innslag spilte hele laget. Det var en godt besøkt konsert og publikum virket tilfreds
med det de fikk høre. Aure menighetsråd stod som arrangør.
Etter konserten var det sosialt samvær på Aure Gjestegård.

Økonomi:
Økonomien må sies å være god.
Kappleiken gikk med overskudd, salget av CDer går greit og konsertene har gitt
penger i kassa.
I tillegg har det vært søkt om økonomisk støtte hos bedrifter og kommuner. Det har vi
i flere tilfeller fått, og vi takker så mye for det. I tillegg til det vi har søkt, har vi også
blitt tildelt en pris gjennom Kleivafondet på kr.4000,- for fylkeskappleiken 2012 i
Surnadal . Det setter vi pris på.
For nøyaktig oversikt over økonomien gjennom tall, viser jeg til årsregnskapet.

Oppsummering:
Meldingsåret 2012 har vært et aktivt år for Nordmøre spelmannslag. Det har vært
løftet i flokk både musikalsk og gjennom praktisk arbeid for å få gjennomført kappleik
og salg av CD. Det har vært øvet iherdig fram mot konserter og festival. Om det ikke
har gitt høyeste poengsum i konkurranser, er spillegleden og framgangen der. Nye
spelmenn har kommet til og andre har forlatt laget for ulik tid. Nå øves det mot
kappleik i Ålesund og konsert på Åkerfallet. Det er positivt å ha noe å se fram til og
øve mot. Det er kanskje slik planleggingskomiteen for den årlig omtalte
Shetlandsturen også tenker!!
Vil til slutt rette en takk til musikalsk leder og alle spelmenn for arbeidet som har blitt
gjort til beste for laget i meldingsåret 2012.

Tustna 06.04.13

For styret
Åsta Andreassen
Leder

