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Hejsan alla Hejsan alla Hejsan alla Hejsan alla glada glada glada glada Ådror!Ådror!Ådror!Ådror!    
 

Här kommer nu sommarens utskick. Familjen Stark har haft en hektisk vår 
med bl.a. student och besök från Flensburg. Maj månad sa bara swisch och så 
var det sommar. 
 

Sedan sist har följande hänt: Ådran spelade på Riksjubel den 13 maj i 
Göteborg och det gick över förväntan. Det var en av de bästa konserterna vi 
gjort på väldigt länge. Det var ju ett långt pass och det märktes ungefär 1.5 
timme in i dansen. Då började vi tappa fokus lite till mans och Rune räddade oss 
med druvsockertabletter. 
 
Den 22 maj genomfördes den första ”Kom och spela din musik” på många år. 
Det blev också lyckat tyckte vi. Det kom ca 50 personer under dag och kväll och 
det blev mycket spontant spel. Vi skall utvärdera det hela och även köra en ny 
stämma nästa år på något sätt. 
 
Under helgen som varit har delar av Ådran varit i Ransäter. Det var mycket regn 
men också mycket spel i förtälten. Det var en god stämning men färre deltagare 
än vanligt. Antagligen hade de väl läst väderleksrapporten?  
 

Onsdagen den 30 juni skall Ådran spela till dans på Gräfsnäsgårdens 
utedansbana kl.19-21 i Slottsskogen, ”Dans i sommarkväll”. Förra året var det 
helt fantastiskt med mycket folk och högsommarvärme och en känsla av att vara 
på kontinenten. Vi får hoppas att vädrets makter är med oss även i år! Du Ådra 
som inte spelar men är danssugen är mycket välkommen att svänga dina lurviga 
till oss denna kväll. 

Inför denna spelning har vi en extra träning på onsdag den 23 juni. Platsen 
blir Dalekullen hos familjen Stark och tiden är kl.18.00. Anmälan gör du till 
Helen på telefon 0522-865 04. 
 

Den 24 juli är det Kulturdag i Lysekil. Vi har blivit tillfrågade att sjunga och 
spela i parksnäckan i ca 20 min. Tiden är runt lunchtid, exakt tid kommer ut 
senare då den informationen inte är inkommen till styrelsen ännu. Är du 
intresserad av att vara med ringer du till Helen 0522-865 04, 070-302 42 07 och 
anmäler dig.  
Dagen efter är det stämma i Ålevik. Kanske någon vill åka dit? 
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Söndag den 1 augusti är det dags för bryggmusik på Slussen kl.18.30. Vi 
träffas på Brunnefjäll hos Biörn och Gabriella kl.14.00 för övning och vi 
bestämmer kvällens program. Vi äter också mat ur vår medhavda matsäck. 
Anmäl ditt deltagande till Biörn 0520-360 90, 0304-375 11, 0707-57 54 13. 
 
 

Uddevalla Folkmusik Festival är det i år den 13-15 augusti. Ådran har i år 
blivit tillfrågad om att spela en timma till dans på hyllan mellan 19-20. Vill du 
vara med och spela så anmäler du dig till Helen 0522-865 04, 070-302 42 07.  
Det kommer att blir en repetitionskväll men exakt när vet vi inte än. 
 
 

Vår Webbmaster Julia Klingwall håller nu på att göra om vår hemsida. Det har 
ni säkert sett om ni varit där och tittat. Hon har nu tänkt sig att lägga ut bilder på 
startsidan från olika arrangemang. Vi behöver i samband med detta ha er 
tillåtelse att medverka på bilderna på nätet. För att detta ska gå så smidigt som 
möjligt gör vi så här: 
När ni läst detta mail skickar ni oss ett svar om ni INTE vill medverka på bild på 
hemsidan. Har ni inget emot det så gör ni ingenting.  
Julia hälsar och tackar så mycket för er hjälp med detta. 
 

På vår hemsida finns också upplagt alla sommarens lokala stämmor som ni 
kan besöka om ni har lust. Kanske vi ses där och kan spela och sjunga lite 
tillsammans?  
 

En av våra medlemmar Viktor Karlsson har avlidit. Han var en av Ådrans 
första spelmän. Viktor var också en mycket aktiv slöjdare. Många är nog de 
Ådror som har en av hans fiskekorgar i sin ägo eller rentav har lärt sig att göra 
en korg på någon av Ådrans kurser. Vi sänder våra tankar till hans familj. 
 

Nu var det nog inget mera. Tillkommer det något så ligger info på hemsidan 
och det kommer nog säkert ett mail också. 
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Vi önskar er alla en glad och varm sommar med mycket folkmusik 

och dans. 

 

Styrelsen 
 
 


