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Verksamhetsberättelse för år 2021
Styrelsen för Folkmusikföreningen Valshuset lämnar följande redogörelse för verksamheten under
2021. Folkmusikföreningen Valshuset har under 2021 genomfört tio arrangemang varav två
dubbelkonserter. Tre av de tolv konserterna livesändes utan livepublik. Ett av arrangemangen
innefattade inte mindre än åtta stycken minikonserter som sändes digitalt, varav tre kombinerades med
spelstugor med Korröfestivalens “hustomtar”. Dessutom genomfördes fyra dansträffar med publik, två
kurser och tre digitala spelstugor. Flera av de digitala konserterna ligger ännu kvar på Valshusets
hemsida för alla att ta del av när suget efter fina livekonserter blir för stort.

Våren 2021
Året startade i digitalt format den 15 januari med ett kärt återseende med Kakalorium. Efter digitalt
allspel med Korröfestivalens “hustomtar” gav Kakalorium konsert och därefter spel till dans medan
publiken lyssnade och dansade hemma i stugorna. Vi fick en fin start på folkmusikåret med härligt
sväng som gick rakt ut genom alla skärmar och högtalare där hemma.

Under Växjö Kommuns Kulturnatt den 25/1 var det återigen allspel och konsert i digitalt format. Då
kom ingen mindre än Vilja-Louise Skoug-Åborn till Nygatan för en intim och berörande konsert.
Mikael Fernholm Paulsson, Magnus Gustafsson och Anders Smedenmark lärde ut låtar och höll i
allspel före konserten.

I mars var det fortsatta restriktioner och årsmötet den 28 mars genomfördes därför digitalt. Marika
Bjärnborg höll i spelstuga och därefter äntrade Kantorns kapell scenen för en vacker konsert med
efterföljande spel till dans. Trots det digitala formatets brister lyckades Kantorns Kapell bjuda på en
fantastisk konsert med mycket vacker och dansant musik.

Hösten 2021
Med den största massvaccineringen i mannaminne och en mindre gynnsam årstid för viruset kunde
hösten återigen startas upp med livekonsert med levande publik. Hösten inleddes i samarbete med
Musikriket med inga mindre än Roger Tallroth och Lena Willemark den 23 augusti i Bergs bygdegård.
Tallroth och Willemark höll även i Valshusets regi en konsert för 95 musikelever som uppskattades av
både musiker och elever. Konserten i Berg var fantastisk och gav en mycket fin känsla inför
folkmusikhösten som skulle följa.

Den tolfte september var det återigen dags för konsert, denna gång med den finska vokalgruppen
Tuuletar. Med deras “folk pop”, en blandning av traditionella toner och nya tekniker, blåste de av en
hejdundrande konsert! Även Tuuletar blev ett dubbelt arrangemang då de dagen efter konserten också
höll workshop för musikelever på Katedralskolans musikestetiska program.



I oktober arrangerade Valshuset ett nytt koncept, “Mikaelidansen”, en höstlig motsvarighet till den
traditionsenliga Knutsdansen som brukar gå av stapeln i januari. Mikaelidansen bjöd på en favorit i
repris, med danspedagog Ami Dregelid i spetsen och musikerna Fredrik Lundberg och Jonas ”Jalle”
Hjalmarsson. Både spelkurs och danskurs kunde genomföras under smittsäkra former och musikerna
bjöd på en härlig konsert- och danskväll som vi längtat länge efter att få vara med om.

November var en händelserik månad för Valshuset med inte mindre än tre arrangemang. I början av
månaden kunde vi värma oss med en konsert och danskväll med den nyskapande trion Northern
Resonance. Det blev en finstämd konsert med härligt danssväng efteråt! För första gången vid ett av
Valshusets arrangemang var även det nyöppnade caféet i Musik i Syds regi öppet där publiken kunde
köpa lite smått och gott under kvällen.

Knappt två veckor senare var det återigen dags för konsert och dans och denna gång även skivsläpp av
Daahl! med låtar efter spelmännen Petter och Johan Dahl i Skatelöv. Efter konserten bjöd musikerna
upp till både dans och spel för alla i publiken som hade med sig instrument. En fullsatt kväll där
extrastolarna från förrådet fick plockas fram i sista sekund för att alla skulle få plats.

Bara några dagar efter det besökte “storbandet” Spöket i Köket Nygatan för två konserter, en för
musikelever på eftermiddagen, därefter en kvällskonsert för ett 90-tal gäster. Det blev två fartfyllda
konserter som uppskattades av både yngre och äldre publik.

Under oktober, november och december arrangerade Valshuset i samarbete med Musik i Syd en
digital konsertserie vid namn “En kvart från Nygatan 6”. Serien bestod av ett antal kortkonserter med
flera framstående musiker som spelades in under sommaren och hösten och släpptes en i taget varje
söndag från den 31 oktober fram till 19 december. En finfin konsertserie som många kunde njuta av
och som ligger kvar på Musik i Syd Channel för alla att lyssna på om och om igen.

Folkmusikcaféet
Första torsdagen i varje månad med undantag för januari hålls vanligtvis Folkmusikcaféet med runt
50-60 personer som kommer för att fika och delta i spelstuga, visstuga eller dansutlärning. Caféerna är
alltid gratis och åldrarna på besökarna varierar från de allra minsta till de som dansat mycket länge.
Under 2021 kunde dessvärre inga folkmusikcaféer genomföras på grund av rådande restriktioner.
Folkmusikcaféet har under perioden 2012-2020 bidragit till föreningens ekonomi med 32 000 kr. Den
öppna verksamhetsformen har varit en viktig inkörsport till folklig dans och musik och vi ser nu fram
emot en nystart så fort som rådande pandemiläge medger. Styrelsen vill rikta ett varmt tack för det
arbete gruppen lagt ner och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete

Samarbeten
Medarrangörer har för några av arrangemangen varit Musik i Syd, Växjö kommun och Musikriket i
Kronoberg och Skåne. Valshuset har deltagit i integrationsinitiativet “Kulturkompis”, där etablerade
svenskar i sällskap med nyanlända går in gratis på våra arrangemang, samt i “Kompiskortet” som ger
personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i våra arrangemang.



Det är föreningens målsättning att bokningar av artister görs utifrån flera olika parametrar för att
fullfölja vårt uppdrag som arrangör. Vi tar i beaktande såväl genus, musikstil, mångfald och
professionella musiker liksom traditionsbärare med lokal förankring.

Under året har informationskanalerna om vår verksamhet i stor utsträckning varit digitala i form av
information på hemsidan och på Valshusets Facebooksida. Med jämna mellanrum har även
mailutskick/nyhetsbrev skickats till medlemmar och andra som uppgett sina adresser till Valshusets
adressregister. Under hösten när det en period var möjligt att ha fysiska evenemang trycktes foldrar
och affischer med information om de näst på tur kommande arrangemangen. Ett arrangemang
annonserades i dagspress (Spöket i köket)

Föreningens ekonomi
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och var för år 2021 50 kronor. Medlemskapet har gett
medlemmarna minst 70 kr rabatt på Valshusets egna arrangemang under året. Biljettpriserna på
arrangemangen har varierat från 75 kr till 200 kr. Att ta del av konserter digitalt har varit gratis. Den
31 december 2021 hade föreningen 132 betalande medlemmar, 136 föregående år.

Styrelsen för 2021 har bestått av följande personer:
Ordförande: Mikael Fernholm Paulsson
Vice ordf: Anders Borgehed
Sekreterare: Anna Nordström
Kassör: Peter Hagelberg
Övriga ledamöter: Lisa Agnhage, Kate Graae-Nielsen, Åsa Gustavsson, Anders Smedenmark, Lovisa
Szamosi. Vid styrelsemöten har Ulrika Gunnarsson deltagit som representant för Musik i Syd.
Revisor: Andréas Tidén
Revisorssuppleant: Stefan Åhman
Valberedning: Ingegerd Vejvi, Caroline Hedman och Alma Amundsson Walum

Styrelsen har under 2021 haft 11 protokollförda möten. Folkmusikföreningen Valshusets uppdrag är
att ge folk- och världsmusiken en plats i musikutbudet. Arrangemang har kunnat genomföras tack
vare samarbete med Musik i Syd och med stöd från Växjö Kommun och Statens Kulturråd.
Folkmusikföreningen Valshuset riktar ett varmt tack till Musik i Syd, Växjö kommun, Statens
Kulturråd, vår riksorganisation RFOD och Studieförbundet Bilda.

Till medlemmar och medarbetare riktas likaså ett varmt tack för gediget ideellt arbete, vilket varit en
förutsättning för genomförande av verksamhet och arrangemang.
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