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Vårgårda: Toner från lokala och världsturnerande musiker, workshops  
och sopplunchkonsert - det är bara ett axplock av vad Ornungastämman 
bjudit på under helgens tioårsjubileum. 
– Det är helt underbart. Jag känner mig lycklig och stolt, säger Jenny  
Gustafsson, ansvarig för Ornungastämman. 

B
orttagna restriktioner 
och ett tioårsjubileum 
resulterade i en stor
satsning på Ornunga
stämman i år.

– Vi har ju hållit på för fullt under 
hela pandemin, vi har inte ställt in 
någon konsert utan vi har byggt om 
allting. Men att kunna köra så här 
igen är helt fantastiskt, sa Jenny 
Gustafsson under lördagen. 

– Vi har större bokningar än vad 
vi har annars. Vi har ju fått bygga 
om scenen så att den är dubbelt så 
stor. 

Lördagskvällens huvudakt var 
Folk Allin band, ett folkmusika
liskt storband med 15 musiker från 
hela landet. 

– Det var några som flög in från 
Tallin i morse. Det är världsturne
rande artister många av dem, sa 
Jenny Gustafsson inför den stora 
konserten. 

Tillsammans med Folk Allin band 
spelade ungdomsensemblen Västra 
låtverkstaden som består av ungdo
mar mellan 14 och 20 år. Medlem
marna i ensemblen träffas fyra 
gånger under läsåret för att sedan 
åka ut på turné. 

– Ornungastämman är bland det 
sista vi gör på läsåret, berättade 
 Jenny Gustafsson.

Elise Plate Rosell, 18, är en av med
lemmarna i Västra låtverkstaden. 

– Jag tycker att allting är kul. Att 
få vara med alla människor och få 
spela och dansa. Det ska bli kul i 
kväll när vi spelar med Folk Allin 
band, sa Elise Plate Rosell inför den 
stundande konserten. 

Tiden i låtverkstaden har för hen
ne varit mycket givande. 

– Jag spelar oftast piano och då 
spelar man mycket själv, men det är 
en helt annan sak att spela med folk 
i sin egen ålder.

– Vi lär oss alla låtar på gehör. Det 
gäller att man hör vilka intervall 
man ska spela och vilken sträng 
man ska befinna sig på. Jag har bli
vit bättre på att snappa upp melo
dier.

Jenny Gustafsson berättade att 
det är vanligt att mötas över gene
rationsgränserna inom folkmusi
ken. Vuxna och barn, amatörer och 
proffs jammar och spelar ihop. 

– Grundtanken med Ornunga
stämman är att bygga upp en platt
form där ungdomar, professionella 
musiker och amatörmusiker möts 

som i en smältdegel, och det fung
erar väldigt bra.

Under söndagen bjöds det på sopp
lunchkonsert med Västra låtverk
staden och en workshop för alla 
instrumentalister. 

Jenny Gustafsson lös upp när hon 
pratade om Ornungastämman och 
tioårsjubileumet. 

– Det är helt underbart. Jag kän
ner mig lycklig och stolt, sa hon. 

Emelie Skoog 
emelie.skoog@alingsastidning.se 

Ornungastämman 
firade tio år: ”Det  
är helt underbart”
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" Vi har ju hållit på för fullt under hela  pandemin, 
vi har inte ställt in någon konsert utan vi  
har byggt om allting. Men att kunna köra så  
här igen är helt fantastiskt.
Jenny Gustafsson
ansvarig för Ornungastämman
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