
Vill du spela till dans eller har frågor,  
ring eller mejla Jenny:  

0704593452, jenny_r_86@hotmail.com

Kulturföreningen Tillsammans
en folkmusikarrangör i Västerås

Kulturföreningen Tillsammans med gruppen Klapa Pasika 
från Kostanje, Dalmatien, Kroatien under ett kulturutbyte.

          Möjlighet  

     att köpa  

         hembakt fika!

Fiket i köket

Tillsammans startade ”Folkligt Värre” 
hösten 2009. Förutom egna arrangemang 
och stöd till andras så görs framträdanden 
och workshops i svensk folklig sång, musik och 
dans. Utbyten genomförs på lokal, nationell
och internationell nivå, t ex 2007/2008 med 
Kroatien-Dalmatien och 2012/2013 med 
Spanien-Andalusien i projektet ”Viva Aros” 
och ”Viva Comaros”.

Kontakt: Kulturföreningen Tillsammans,  
Mats Forsell, ordförande    
mats_forsell@hotmail.com
Du hittar oss också på Facebook ”Folkligt Värre”.

Du känner doften av nybakat bröd när du stiger in  
genom dörren. Här kan du plocka ihop din egen alldeles 
färska smörgås till ett rimligt pris. Kanske du också 
blir frestad av något smaskigt sötbröd?  
OBS! Endast kontant betalning.

Om du vill stödja 
verksamheten får 
du gärna lägga ett 
bidrag i vår lilla 
sparbössa.
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hållpunkter för kvällarna
17:30  Välkomna!
18:00  Visstuga
19:00  Låtstuga
19:00  Dansinspiration
20:00  Öppen scen med dans efter spellista  
  – så länge den räcker!

www.vwaldorf.se

Ett arrangemang av Kulturföreningen Tillsammans  
i samarbete med Waldorfskolan och med stöd av  
Västerås stad och Västmanlandsmusiken.

Fri entré!

2016

 Vårens datum
 2:a januari obs! lördag  
 5:e februari  
 4:e mars  
 1:a april obs! på rymmen till Västerås Konserthus 
 6:e maj 

Regattagatan 39, 
Västerås

Samvaro i folkmusikens tecken första freda’n 
i månaden i Waldorfskolans lokaler. 



17:30  Välkommen! 19:00 Låtstuga 20:00 Danskväll

Buskspel när du vill 

Kom och fyll platserna i visstugan som inleder 
helkvällen i folkmusikens tecken. Vi sjunger 
visor och inspireras av varandra tillsammans 
med inbjuden visledare. 

Ta chansen att testa dansstegen innan den fria 
dansen börjar. Passa på att lära dig mer av kvällens 
inbjudna dansinspiratör. 

En trappa upp är det låtstuga för dig som 
spelar folkmusik och vill lära dig mer av en spelman 
som gärna lär dig.  

Här finns rum för den som vill spela med 
andra och även för dig som vill lyssna.

18:00 Visstuga 19:00 Dansinspiration 

Dörren öppnas och du kan stiga in i en ny 
värld! Ta chansen att på ett otvunget sätt möta 
den traditionella folkliga kulturen.

Nu fortsätter kvällen i ett friare flöde. Dansen 
pågår hela fredagskvällen tills dansarna dånar 
och spelmännen svimmar!


