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Sammanfattning
Året 2021 har varit ett flitigt år för föreningen.
Redan 2020 satte vi igång med projektet
Rappskall, men pga pandemin hamnade de flesta
aktiviteter på 2021. Vi fick göra en del
förändringar, men som vi ser det nu i efterhand
blev det nog till det bättre.

Kulturutövare och publik som törstade efter att
delta, skapa och uppleva bidrog också till ett
fantastiskt år.

Föreningen har under året haft fyra stora
områden:

Rappskall - kulturarvsprojekt med
teaterföreställningen KungByxlös och fyra 
 kulturarvscaféer med medeltiden som fokus.

Kuldrum - storytelling around the Baltic Sea med
finansiering från Nordisk Kulturkontakt.

Folkmusikkören Blaustjyng - som dels deltagit i
Kung Byxlös och dels spelat in en film med en
nykomposition av Astrid Selling och Elisabeth
Ekman på uppdrag av Körcentrum Syd.

Meraftan - öppna sångträffar, som genomfördes
som viskurs i blekingska julvisor och kurs i
folksång under Kuldrumfestivalen.

Årsmöte och Konstituerande styrelsemöte hölls
den 29 april (online)
Körmöten samt möten med Teater Kontur.
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R A P P S K A L L

Vi lät industridesigner Agnes Sjöberg ta fram en
kommunikationsstrategi för webb och sociala medier.
Dels en logga, uppsättning typsnitt och mallar för
kommunikation i tryck (affischer), banners (facebook
och instagram). En genomgående form underlättar inte
bara igenkänning för allmänhet och publik, utn
förenklar också arbetet.

De viktigaste kanalerna vi
använde var facebook och
instagram. Både för att skapa
intresse och för att skapa event.

Vi dokumenterade också
föreställningen genom att låta två
filmare från Musikcentrum Syd
spela in med två kameror och
zoom.
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KULTURARVSCAFÉ NR 1
 

Blekinge en periferi 
- men mitt i Östersjön

Genom de arkeologiska fynd som gjorts i Blekinge har
historiska skeenden här påverkat Östersjöns kulturer,
maktcentra, händelser, handel och utveckling.
Samtalet kom in på både äldre arkeologisk forskning
av pionjärerna vid förra sekelskiftet och
utgrävningarna idag i Västra Vång med den senaste
tekniken. Hur berättar vi den historien?

Hans och Maria Wachtmeister öppnade upp
viltbutiken och sålde grillad viltkorv.

JOHANNISHUS SLOTT 

Arkeologerna Martin Hansson och Björn Nilsson
(Lunds Universitet) samtalade framför publik om
Blekinge, om det lilla landskapet mitt i Östersjön. 

KULTURARVSCAFÉ NR 2

Slöjda din egen krona 
- handen i hantverket

Under kvällen samtalade Lisa med textilkonstnären
och scenografen Viktoria Rosén om vad som händer
med hantverket och hantverkaren om man ställer
undan maskinen. 
Under pandemin har vi tvingats göra saker hemma.
Enligt många källor har hantverk som stickning,
virkning, sömnad, trä- och metallslöjd fått ett stort
uppsving. 
Kanske har pandemin lärt oss att låta långsamma
saker ha sin tid, och att vi alla kan om vi ger det tid
och verkligen försöker. 

SLÖJDHUSET,  RONNEBY

Textilhantverkaren Lisa Stormlod (Blekingelivet) höll  
en kurs i att slöjda traditionell brudkrona. Kronorna
användes sedan av kören i teateruppsättningen
Kung Byxlös.

R A P P S K A L L
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KULTURARVSCAFÉ NR 3
 

Balladen som biobiljett 
- sången som medel för berättamnde

Marie och Astrid berättade om sången, och särskilt
den medeltida balladen, som bärande medel för att
förmedla nyheter och propaganda.
Med sina intrikata fantasivärldar har sången genom
alla tider fungerat som ren underhållning, med
berättelser som hållit i snart 1000 år och ändå
fortfarande är lika angelägna.

Agnes Sjöberg från Bakinsanity stod för lyxkonditori
för alla tänkbara smaker.

GAMLEGÅRDEN,  JÄRNAVIK

Folksångerskorna Marie Länne Persson och Astrid
Selling bjöd in till medeltida ballader och
trädgårdscafé. 

KULTURARVSCAFÉ NR 4

Makten - tre starka kvinnor i 
1200-talets Norden

Författaren och dramatikern Margareta Skantze
berättade bakgrunden till Drottning Margareta,
hennes fostersyster Ingegerd Knutsdotter,
abbedissa vid Vadstena kloster och dotterdotter till
Heliga Birgitta.

Publiken fick chans till en sneak-peak; tio minuter av
föreställningen Kung Byxlös med folkmusikkören
Blaustjyng och Elin Sandelius. Astrid Selling varbade
Margaretas berättande med att spela kannel och
sjunga folkliga koraler.

JOHANNISHUS SLOTT

De politiska spelen, krigen, livsödena; där fanns de
starka kvinnor som var grunden till den nordiska
unionen.

R A P P S K A L L
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ELIN SANDELIUS
Som Drottning Margareta 1
Kung Byxlös sommaren 2021

Elin är verksam som skådespelare och producent i
Sandelius Kultur och Nöje i Karlshamn. Elin spelar allt
från barnteater till krogshow och tar sig an alla
tänkbara roller. Hon kan den ena stunden vara piga
och den andra drottning.

K U N G  B Y X L Ö S
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Folkmusikkören Blaustjyng är en
sångensemble som växer efter behov. Det
går att vara med i de sångprojekt som
tilltalar en och som man känner att man
hinner med. Somliga är med på allt, andra
väljer när de kan delta. Men under
sommaren hade vi en dedikerad kör, som
lade enormt mycket tid på att lära sig svåra
körstycken och långa texter, var man skulle
stå och vart man skulle gå. 

K U N G  B Y X L Ö S

Under våren kom kören igång i maj när
restriktionerna släppte.
Vi började med att sjunga utomhus och i
ladan på Gamlegården.
Repetionerna inför Kung Byxlös satte igång
i början av juni med rep 1-2 ggr i veckan
fram till premiär i augusti.
Instudering skedde via noter, ljudfiler och
på gehör vid IRL-rep.
Under hösten har vi haft ca 5 träffar och
också värvat ett par nya medlemmar.
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Dramatiker, regissör och föreläsare
som med dramer, föreläsningar och
musikaliska berättelser givit kropp och
gestalt åt en rad starka och
passionerade kvinnor och deras
längtan efter en värld utan krig,
präglad av omsorg om ”de fattiga och
elända”.

Skådespelare, regissör och
scenkonstnär, som genomfört många
spektakulära performance-projekt
skapat upplevelser för publik där
gestaltning, berättande, musik och
dans smälter samman.

Scenograf, kostymör och textil
konstnär, som har skapat scenografi
för både etablerade och traditionella
teaterrum, som för fria grupper där
scenen är en tom ruin, ett avskalat rum
eller en bit natur.

MARGARETA SKANTZE
forskning och manus

EMELIE  TROSSÖ
regi

VIKTORIA ROSÉN
scenografi och kostym

ELISABETH EKMAN
komposition och

körledning

ASTRID SELLLING
komposition och
körledning
Astrid är riksspelman på den blekingska
musiktraditionen och har många års erfarenhet av att
sjunga, komponera och arrangera för a cappella-sång.
Mycket av inspirationen till körmusiken hämtar hon
från folkmusik i Baltikum, där hon spenderat mycket
tid.

Elisabeth har komponerat musik till tre av Teater
Konturs pjäser. Lisa har många års erfarenhet av

sång i kör och ensembler och att arrangera musik för
a cappella-sång. Lisas inspiration till kompositionerna

är bred, från musikal till liturgisk sång.
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K U N G  B Y X L Ö S

Få nya vänner

Sång kräver vätska

Manusplugg

Kronor måste också vila

Regissör in action

Äntligen får vi sjunga!
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K U L D R U M

KULDRUM - storytelling around the Baltic Sea - är ett
internationellt projekt. Folk Practice Academy är
huvudansvariga. Tre folksångerskor och berättare - Astrid
Selling (FPA), Kairi Leivo (Viljandi, Estland) och Ina Celitane
(Kuldiga, Lettland) ansökte om mobilitetsbidrag från Nordisk
Kulturkontakt och beviljades medel för ett projekt som löper
mellan aug 2021 och aug 2022.

Uttrycket KULDRUM är en blandning av livländska, estniska
och svenska. Guld/Kuld och Rum/Ruum. Ett gyllene rum -
den gyllene platsen, fysisk och andlig, där människor
kopplas samman och skapar tillhörighet och identitet genom
berättande. KULDRUM vill skapa ett långsiktigt nätverk där
berättare och folksångare kan dela berättarpraxis om hur
man för in människor till kreativitet och hur man väver in
kultur och identitet i samhällets och vardagens struktur.

PLANERINGSMÖTE
Viljandi 2-6 sept 2021

Viljandi folkmusikhus lät oss både bo och arbeta i  husets källare. Där hade vi tillgång till arkiv, kök, internet, whiteboard,
blädderblock och stor skärm så att vi noggrant kunde diskutera igenom hur vi ska få med berättare, folkmusiker och andra
intresserade och hur vi ska genomföra alla aktiviteter.
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K U L D R U M

SHARING STORYTELLING PRACTICES
ONLINE FRÅN KULDIGA, LETTLAND
15 okt 2021

Kl 13-16 var vi ca 15 folksångare och
berättare som diskuterade hur vi ska
kunna dela erfarenheter och kunnande
med varandra. Folksång, berättande,
hur man leder en grupp, hur man
inkorporerar i kör och teater, hur man
arbetar med barn och unga. Ämnena är
outtömliga.

Kl 17-20 öppnade vi upp för allmänheten att delta.
Lajvsändning från Kuldiga med intervju av
traditionsbäraren Lidija Jansone, som med hjälp av
filmer från 30-talet, berättade om intrikata
bröllopsfirande i Kurland.

En trio från Kuldiga gav exempel på den lettiska
traditionen att sjunga sk dainas, dvs långa berättande
visor.

Kairi och Astrid ledde andra halvan med
sånger och deltagare från eftermiddagens
session sjöng och berättade.

Efteråt kunde vi med glädje se att de ca
40 deltagarna kom inte bara från Sverige,
Estland och Lettland!
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K U L D R U M

SHARING STORYTELLING PRACTICES
Festival i Blekinge 10-14 nov 2021

Deltagare:
Kairi Leivo, Piret Päär, Leanne
Barbo (Estland)
Ina Celitane, Inga Buvere
(Lettland)
Astrid Selling, Mimmi Nilsson,
Marie Länne Persson, Love
Kjellsson (Sverige)

Under fem dagar träffades folksångare och berättare
från tre länder i Järnavik för att sätta ljuset på
traditionellt berättande genom folksång, hantverk och
berättande. Projektets mål är att skapa en gemensam
plattform för att som utövare och ledare inom
kulturarv utbyta kunskap med varandra.

På programmet var kulturarvssafari, hantverk, teater,  
kulturarvscafé, workshops, konserter och diskussioner
som hur projektet ska genomföras under året.

Våra utländska gäster flög in onsdag
kväll, och våra svenska deltagare anslöt
till frukost torsdag morgon. Vårt första
stopp på vår två-dagars kulturarvssafari
var Blekingearkivet i Bräkne-Hoby. Bland
annat för att titta på spelmannen Jöns
Zachrissons dagbok.

Mindre en km därifrån ligger
pestkyrkogården som byggdes vid
den stora pesten 1711, då halva
befolkningen dog. Där delade vi
gamla historier och visor om död
och pest med varandra.

Vägen till Ronneby tog vi
via Röaby, där deltagarna
fick höra historien om
traditionsbäraren Ingrid
Isaksson och också sjunga
ett par av hennes visor. 

På slöjdhuset i Ronneby
tog Mimmi med oss in i
den magiska världen av
mjölkharar och pukar.

En paus i dagens safari,
då vi fick lov att låta
handen arbeta.

På kvällen spelade Astrid
Selling och Johan Westermark 
 Den Olycklige Danske Prinsen
på Björketorps gård.
Brunberg öppnade upp våffel-
och glasscafé.

Lunch på Äggaboden. Där vi
råkade på Björn Nilsson,
arkeolog vid Västra Vång, som
bjöd in oss till utgrävningarna.
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K U L D R U M

ANDRA DAGEN 
inleddes med besök hemma hos Bo Olsson i Kallinge, sonsonson till storspelmannen Ola
Olsson i Skarup. Vi fick lov att bläddra i dagbok och noter och spela på Olas fiol.

Därför var det särskilt spännande för oss att få besöka
säsongens sista dag på utgrävningarna i Västra Vång.
Vi fick en egen visning av areokolog Björn Nilsson.

Temat för projektet är GULD, den metall som genom
alla kulturer och i alla tider gett upphov till historier,
magi, makt, handel, kommunikation mm.

Berättande finns i historierna som kan förmedlas genom sång, musik,
hantverk, arkitektur, men också genom landskapet. Varför man
genom historien valt särskilda platser.

Att Sveriges äldsta runsten ligger mindre än ett stenkast från E22:an
är ingen slump. Och när 9 traditionsberättare sammanstrålar på
platsen växer den till att betyda så mycket mer än en markering. det
är en plats där människor bevisligen passerat i närmare 1500 år och
där man måste ha stannat upp och bytt historier med varandra.
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K U L D R U M

Innan vi åt lunch på Marinmuseet tag Astrid
med alla upp till Karlskronas allra bästa
punkt; Bryggarberget, varifrån hon kunde
berätta Karlskronas märkvärdiga tillblivelse.
En snabbvisit in i Marinmuseet, där vi alla
fastnade i galjonssalen och sjöng sjömansvisor.

KULTURARVSCAFÉ

I Blekinge Museums samlingar på Rosenholm genomförde vi ett
kulturarvscafé där vi inte bara sjöng och berättade historier, utan
också delade med oss av metoder, exempelvis när vi jobbar med
barn och unga.

HELA LÖRDAGEN höll vi till i Ronneby
Först en öppen kurs i sång på estniska, svenska
och lettiska och senare, under sen eftermiddag
en konsert i Heliga Kors, som trots corona-tider
fick en hel del besökare. Kursdeltagarna deltog
som kör under konserten.

Delatagare:
Astrid Selling, Järnavik (SE)
Marie Länne Persson, Linneryd (SE)
Mimmi Nilsson, Skälmershult (SE)
Love Kjelsson, Simrihamn (SE)

Projektet är finansierat av
Nordisk Kulturkontakt
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Kairi Leivo, Viljandi (EE)
Leanne Barbo, Tallinn (EE)
Piret Päär, Viljandi (EE)
Ina Celitane, Kuldiga (LV)
Inga Bruvere, Kuldiga (LV)

Sångare ur Folkmusikkören
Blaustjyng



M E R A F T A N

Under året har fokus lagt på att hålla kören Blaustjyng igång med rep och
föreställningar i Kung byxlös.

Men till jul höll vi en kurs i sydsvenska julvisor, som var öppen för vem som helst
att delta. Vi höll till på Gamlegården i Järnavik. I kursavgiften ingick soppa och
ett not/texthäfte med visor.

Det är fjärde gången som vi arrangerar kursen. Och Astrid har dessutom hållit
den tre gånger i Brösarp.

I N F Ö R  2 0 2 2

Under 2022 kommer vi att fortsätta med våra projekt.
Kuldrum kommer att rapporteras i september med målet att lägga en ny och
större ansökan om projektmedel från Nordisk Kulturkontakt eller liknande fond.

Rappskall går in i år två, med fokus på järnåldern. Vi siktar på kulturarvscaféer
till sommaren och en kör/teater-föreställning till hösten, då vi återigen vill
genomföra  Kuldrum internationella berättarfestival.

Blaustjyng träffas ca varannan vecka och kommer att involveras i sång av
nykomponerad körmusik av Astrid Selling och Elisabeth Ekman.

L Ä N K A R

Länkar till filmer från performance, Kuldrum mm...
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