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Fredag

17.00: Konsert med Duo Systrami

Duo Systrami – Fanny & Klara Källström, är tvillingparet som med sina stråk-
instrument och sitt samspel skapar distinkta och rytmiska arrangemang. Med
rötterna I de ångerman-
ländska skogarna låter de sig 
inspireras av stormar, isar 
och hav. 

Efter att de vann tävlingen 
»Årets Unga Folkmusikband« 
2013 har systrarna turnerat 
flitigt. Hösten 2016 släpptes 
debutalbumet När Isen Går. 

Samspelet och kasten mellan 
genrer gör Duo Systrami 
omöjliga att kategorisera 
eller sätta in i något fack. De 
flyger som de själva vill!

                   

        Simonsgården, entré 100 kr

23.00: Midnattskonsert med Elias Akselsen

Fredag & LÖRdag

Tvådagars låtkurs

Fredag och lördag pågår en låtkurs där deltagarna får 
en chans att tränga litet djupare in i låtar från norra och 
västra Skaraborg. Kursledare är riksspelman Billy Lätt.

Info och anmälan: www.ornungastamman.se

                Ornunga gamla kyrka, entré 100 kr

Ornungastämman gästas i år av norske 
Elias Akselsen som är sångare av re-
sandesläkt. Under 1960- och 70-talen 
reste han mycket i Sverige och spelade 
ihop med bland annat Fred Åkerström 
och Cornelis Vreeswijk. Han återvände 
sedan till Norge där han genom en lång 
karriär framfört resandekulturens musik, 
både på konserter och ett flertal skivor. 

Elias är en viktig traditionsbärare. Han 
lämnar ingen oberörd med sin säregna 
och uttrycksfulla sång. 

LÖRdag

13.00: Lunchkonsert – Till Tranland
Jonas Simonson, Ellika Frisell och Mia Marin   

              Ornunga gamla kyrka, fri entré

Här är ett möte mellan tre helt unika och per-
sonliga röster i spelmanssverige!

Jonas Simonson återknyter här till gamla 
spelkompisar och till musik från sina hemtrak-
ter, Tranland. Tillsammans med Ellika Frisell 
och Mia Marin botaniserar han i traditionella 
låtar som tidigare spelats av spelmän och 
kvinnor som bott och levt framförallt i 
Västergötland, Bohuslän och Dalsland. 

»Till Tranland är en mycket fin musikalisk resa 
tillsammans med en av Sveriges mest personli-
ga folkmusiker« (Lira musikmagasin).

Jonas Simonson är en av landets mest rutine-
rade och innovativa flöjtspelare inom folk- och 
världsmusik. Under de senaste 30 åren har han 
turnerat runt i världen med sin musik. Som 
flöjtpionjär har han haft stor inverkan på den 
svenska folkmusikscenen. 

Mia Marin har ägnat många år åt att utveckla sin personliga stil och har ett uttrycks-
fullt och eget solospel. Som solist och pedagog resor hon runt både i Sverige och 
utomlands för att hålla konserter och workshops. (Läs mer om Ellika Frisell under 
söndagsprogrammet.)

    Tema Resandefolkets musik!



LÖRdag

14.00: Kom och va´ me´ – folkmusik från Västra Götaland och 
Afrikas hjärta Kongo.
Edo Bumba, född i Kongo och sedan 30 år tillbaka bosatt i Sverige, är verksam som 
bland annat artist, dansare, producent och 
kompositör. Han är prisbelönt pedaog för sitt 

18.00: Konsert med Hazelius Hedin
Sångaren och strängmästaren Esbjörn Hazelius och nyckelharpsvirtuosen Johan 
Hedin har de senaste åren skördat stora framgångar på de svenska och interna-
tionella folkmusikscenerna samt rönt stor uppskattning även långt utanför genre-
gränserna. De utgör tillsammans en otroligt komplett och färgstark duo som med 
bländande briljans, en sällsynt innerlighet och ett makalöst driv fyller de svenska 
danslåtarna och visorna med musik som fängslar och berör. 

Repertoaren omfattar allt från medeltida ballader, äventyrssånger och kärleksballader 
till instrumentala danslåtar, både traditionella och nykomponerade. Arrangemangen 
är lättillgängliga och traditionsmedvetna, men samtidigt virtuost fulländade och djupt 
personliga och innehåller ofta även en keltisk fläkt. 

Duon är van vid de riktigt stora scenerna och har turnerat och arbetat mycket med 
bland andra Sofia Karlsson och Tomas Ledin.

Som förband hör vi ungdomar från Sjövikskursen och Hallandskursen –
Ornungastämmans flaggskepp och fasta programpunkt. Åttio folkmusikspelande 
ungdomar fyller Stommens loge med svängigt låtspel! 

         Logen, Ornunga Stommen, entré 200 kr

    Tema Resandefolkets musik!

15.00-17.00: Danskurs – västgötsk fläckpolska  

Detta är kursen för dig som vill få några smakprov på olika varianter av västgötsk 
fläckpolska. Carin Funseth är en mycket uppskattad danslärare som både kunnigt 
och entusiastiskt leder deltagarna i polskans olika turer! Riksspelman Mikael 
Pettersson spelar till dansen. Anmälan på plats.   

          Stora tältet vid hembygdsgården, pris 200 kr

16.00: Visstuga
Lär dig visor av Elias Akselsen och lyssna till intressanta berättelser ur resandetradi-
tionen (läs mer om honom under fredagsprogrammet).
            Hembygdsgården, fri entré

15.00: Konsert och instrumentbyggarverkstad

arbete med att bygga broar mellan svensk 
och afrikansk musik. 

Västgötska Susanne Lind, också prisbelönt 
folkmusikant, har med smittande entusi-
asm i många år sjungit och dansat med 
tusentals barn över hela landet. 

                       Stora tältet vid hembygdsgården, fri entré

                 Utomhus vid hembygdsgården, fri entré

Sabina Henriksson är riksspelman, vissångerska och berättare. 
Hennes speciella förmåga att locka sin publik till både nyfiken-
het och intresse för musik, hantverk och historia kommer särskilt 
till uttryck när hon spelar på sina många instrument. 

Lyssna på spännande, forntida klanger och prova sedan på att 
göra egna stenålders skrappinnar och brummare!

Spel, dans & jam resten av kvällen        

Dansa till spel av bland andra Kalvdans, Skuggspel, Majlaget och Västra låtverk-
stan. Servering av grillat och fika.
               Stora tältet vid hembygdsgården, fri entré



    Tema Resandefolkets musik!

SÖNdag

11.00: Workshop
Kom och spela med Ellika Frisell – eller bara lyssna. En garanterat häftig upp-
levelse! Ellika Frisell är spelman från Stockholm med den vildsinta Bingsjötra-
ditionen som specialitet, men hon spelar också gärna musik från Orsa, Indien 
och Norge – och musik som är alldeles nyskriven. Till vardags undervisar Ellika 
på Musikhögskolan i Stockholm.

         Stora tältet vid hembygdsgården, fri entré

13.00: Sopplunchkonsert med Västra Låtverkstan & GUS
Virvlande, vital folkmusik från västsverige står på menyn när ungdomar från 
hela regionen gör en konsert tillsammans med Jenny Gustafsson och Anders 
Ådin. Njut tretakt och rockiga riff över en skål soppa!

         Stora tältet vid hembygdsgården, fri entré

15.00: Ornunga!
Kyrkan slår upp portarna till en stämningsfull konsert med ett flertal av helgens 
artister i vår avslutningskonsert: Elias Akselsen, Hazelius Hedin, Jonas 
Simonson, Ellika Frisell och Mia Marin. Medverkar gör också körerna 
Ornunga döttrar och Light in west samt flera spelmän från västsverige.

Konferencier är västgötske riksspelmannen Anders Gunnarsson som på sitt 
underfundiga vis lotsar publiken genom en spännande konsert. Musikarvet 
från Ornunga hör till repertoaren och de många historier som hänger ihop 
med dem slutar aldrig att fascinera. 

               Ornunga nya kyrka, entré 150 kr

Johan Albert Pettersson (1852–1937) 
var en spelman ifrån Ornunga vars 
musik tecknades upp i storverket 
»Svenska Låtar« i början av 1900-talet. 
Låtarna spelas flitigt bland spelmän 
runt om i landet. 

Han rörde sig bland resande och levde 
själv ett resande liv under många år. 
En period bodde han i Christiania 
(Oslo) där han vann ett guldur vid en 
spelmanstävling. 

Johan Albert var en framstående 
jägare, fiskare och spelman framför en 
flitig bonde. På många sätt bröt han 
mot traktens normer. Kanske var det 
därför han ibland kallades »Tattar-Jo-
han« även om det inte finns belägg för 
att han var av resandesläkt.

Anders Gunnarsson
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Ornungastämman 2017 arrangeras av:

Svältornas Fornminnesförening
Västergötlands Spelmansförbund
Föreningen TRAD

Tack alla ni som stöttar oss på olika sätt!

Simons-
gården

Tore G Wärenstams Stiftelse BLAND GODA VÄNNER
Sedan 1911


