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Konsert

Vårgårda: I helgen är det 
dags för årets upplaga av 
folkmusikfestivalen Orn-
ungastämman  – i något 
annorlunda tappning.

Drive in-konsert, konsert 
från en flotte, livestreams 
och utomhuskonserter vid 
äldreboenden är några av 
nyheterna. 

– Stämman bygger ju på 
att folk samlas, lyssnar och 
spelar tillsammans. Men när 
coronapandemin kom hade 
vi två val, att ställa in eller att 
försöka hitta på något annat, 
säger Jenny Gustafsson från 
Västergötlands spelmansför-
bund, som tillsammans med 
Svältornas Fornminnesfören-
ing är huvudarrangör.

Valet föll på att försöka vara 
kreativa och genomföra eve-
nemanget men på ett coro-
nasäkert sätt.

– Det känns viktigt att göra 
något, av flera skäl. Dels finns 
ett uppdämt behov av kon-
sertupplevelser, dels enga-

gerar Ornungastämman ett 
antal människor som arbetar 
med teknik, ljus och ljud, och 
vi vill gärna behålla dem, sä-
ger Jenny Gustafsson.

Årets program sträcker sig 
som vanligt över tre dagar 
men eftersom livepubliken 
begränsas till max 50 perso-
ner åt gången kommer kon-
serterna även livestreamas.

På fredagskvällen ger folk-
musikflöjtisterna Emma Jo-
hansson och Jonas Simonson 
en konsert från en flotte i 
Ornungasjön. Åhörarna får 
sprida ut sig längs stranden 
eller om möjligt lyssna från 
båtplats.

Under lördagen ska sånga-
ren och gitarristen Ralf No-
vak Rosengren tillsammans 
med Marie Länne Persson, 
folkmusiker och balladsång-
erska, bjuda på livestreamad 
konsert och workshop. Ro-
sengren är traditionsbärare 
inom den resanderomska 
musiktraditionen och de två 

har tidigare gett ut boken Ro-
manifolkets visor.

Samma kväll uppträder 
Väsen, en svensk folkmu-
sikgrupp som gjort sig ett 
världsnamn med sin unika 
musik byggd på både struk-
tur och improvisation.

– Gruppen firade 30-årsju-
bileum förra året och vi är så 
glada att de kommer, säger 
Jenny Gustafsson.

För den spelningen är det bil 
som gäller, den ges nämligen 
som drive in-konsert. Både 
Väsen och fredagens artister 
Emma Johansson och Jonas 
Simonson kommer att göra 
två spelningar inför publik, 
varav den ena livestreamas. 
Endast förköp gäller till pu-
blikplatserna.

Som förband till Väsen 
spelar Kuling, en grupp be-
stående av ungdomar som 
varit med i ungdomskursena 
Västra Låtverkstan och Sjö-
vikskursen.

– Vanligtvis brukar ett åt-

tiotal ungdomar värma upp 
för huvudakten och synas på 
scener och dansgolv under 
hela helgen. Det känns vik-
tigt att dessa unga musiker 
representeras även i år, de är 
ju lite av nerven i hela stäm-
man, säger Jenny Gustafsson.

Utöver ovanstående kon-
serter – som alltså går att ta 
del av via olika plattformar, 
till exempel Ornungastäm-
mans webbsida och Facebook 
– ska åtta konserter ges vid 
äldreboenden.

– De kommer ske utomhus 

och då endast för de boende, 
säger Jenny Gustafsson.

Söndagens program består 
av olika workshops.

Gittan Öhman
gittan.ohman@alingsaskuriren.se 

Ornungastämmen pågår 7-9 augusti. Väsen ger två konserter under lördagen. Bild: Sarah Thorén

Modern teknik 
håller Ornunga-
traditionen vid liv
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Saltstänk i Bohuslän
TanumStrand HHHH i Grebbestad
Inbjudan till en av Sveriges vackraste skärgårdar: 
TanumStrand är en populär och familjevänlig semes-
teranläggning – belägen vid havet – med faciliteter 
som badbrygga, gästhamn, swimmingpooler och SPA-
anläggning. Här bor du strax utanför den omtyckta bad-
orten Grebbestad (3 km), endast 15 minuters bilresa 
från de världsarvslistade hällristningarna i Tanumshede 
(8 km). Under en minisemester på TanumStrand har du 
perfekta möjligheter att ta för dig av allt som Bohuslän 
har att erbjuda: Strandpromenader, båtturer, salta bad, 
sevärdheter och charmiga fiskelägen utspridda som små 
pärlor utmed kusten. Under hela året sjuder anlägg-
ningen av liv och möjligheter för trevliga inomhus- och 
utomhusaktiviteter, fråga i receptionen på hotellet vad 
som är aktuellt under just din vistelse.

Pris per person i dubbelrum

2.249:-
Pris utan reskod 2.399:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé  
•  Fri entré till hotellets badland, 

fri träning på gym och gratis 
träningspass

• Fri Wi-Fi

Barnrabatt
1 barn 0-3 år gratis. 2 barn 4-14 år ½ priset.
Extrasäng från 15 år: Pris 1.549:-

Ankomst: Sön-tisdag 10/8-10/11 
2020 samt 11/1-15/6 2021.

Beställ på www.happydays.nu eller ring 020 79  33  84

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift på 99:- tillkommer. 
Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Öppet vardagar kl. 9-17. Kom ihåg reskoden: ALINGSAS

Uppge reskoden ”ALINGSAS” – så får du automatiskt rabattpriset.

BILSEMESTER I SAMARBETE MED

Vi var där

Folkmusikgruppen Väsen och förbandet Kuling spelade på en drive-in-konsert 
på Ornungastämman.

Ann-Catrin och Johan Rydström såg mycket fram emot kväl-
len. ”Det lät jättemysigt, nu när allt är inställt.” De tyckte det var 
bra att ha en drive-in-konsert, ”artister har det inte lätt i dessa 
dagar, så varför inte?” menar Johan. 

Bodil Gedda och Folke Blechingberg hade tagit sig från 
Alingsås till Ornunga i hopp om att få lyssna på fin folkmusik. ”Vi 
brukar komma varje år, vi gillar musiken.”

Alice Rydström och Olle Lapidus från Sävedalen var där för att 
se sina vänner i förbandet. ”Vi gillar både Kuling och Väsen, så 
vi har riktigt höga förväntningar, det kommer bli bra” berättade 
Alice.

Hilda Kennemark och Elsa Ek hoppades på en härlig stämning. 
De var också där för att se sina vänner uppträda, ”de är riktigt 
bra live” tycker Hilda.

Frida Granqvist från Göteborg var där med sin dotter Elsa. 
”Ikväll är vi här för att se Väsen, som vi hört tidigare och gillar” 
berättar Frida. ”Roligt den här gången med drive-in-konsert.”

Åsa Lundbäck och Lotta Jonsson saknade konsertupplevelser-
na och tyckte det var en fantastisk idé med en drive-in-konsert. 
”Alla sådana initiativ är bra i dessa tider” menar Åsa.

Foto: Donia Krook


