VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Till årsmötet den 12 februari 2022

OM FÖRENINGEN
Umeå Folkmusikförening (UFF) har som mål att stödja instrumental och vokal, nationell
och internationell folkmusik och folkdans i Umeå-området. Genom danskvällar,
konsertarrangemang, kursverksamhet och kontakter med andra organisationer med
intresse för kulturarvsfrågor är Umeå folkmusikförening en aktiv part i utvecklingen av
kulturlivet i norra Norrland. Föreningens huvudsakliga verksamhet är att minst en eller
ett par gånger i månaden arrangera konserter och danstillfällen, workshops och kurser,
samt att årligen arrangera Umefolk, en av landets största folkmusikfestivaler.
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Personal
Producent för Umefolk anställdes från och med 1:a augusti: Lisa Lestander

Medlemmar
Den 31 december 2021 hade föreningen 198 medlemmar i åldrarna 3 till 85 år, en
minskning med 121 från 2020. 6 medlemmar är 25 år eller yngre.

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften under verksamhetsåret:
●

Enskild vuxen

100 kr

●

Student, pensionär, arbetslös, sjukskriven eller annat

50 kr

●

Barn/ungdom under 18 år

gratis

Medlemsinformation och marknadsföring
Under året har styrelsen gjort medlemsutskick på mejl med information om konsert- och
dansarrangemang. Information har fortlöpande lagts in på föreningens hemsida
umeafolkmusik.se samt på föreningens Facebook-sida.

Möten
Årsmöte
Lördagen den 6 februari 2021 som ett digitalt möte via videokonferenssystemet Zoom.

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret 2021 har 10 protokollförda styrelsemöten hållits.

VERKSAMHETEN
Ett annorlunda verksamhetsår - igen
Ännu ett verksamhetsår har passerat i pandemins tecken. Styrelsen har jobbat
digitalt under våren 2021 med ett avslutande (första!) fysiskt möte utomhus innan
sommaruppehåll.
Stort fokus låg på Umefolk under vårvintern. Framåt sommaren, när restriktionerna
lättade något och fler event kunde hållas var UFF medarrangör till ett par event,
däribland folkmusikfestivalen Sjungarefolk i Granö.
Under hösten har även två efterlängtade konserter genomförts, efter ett otal om- och
avbokningar: Northern Resonance och Ranarim. Även Norrlandsoperan har under
hösten arrangerat ett par konserter där UFF varit medarrangör. I december
anordnades en sista dans-och spelkväll med Jultema med Fårfiolerna stod för
underhållningen, och alla föreningens medlemmar bjöds på gratis inträde och fika.
En ytterligare utmaning, utöver ständigt ändrade restriktioner, har varit att hitta en
lämplig lokal till UFF:s arrangemang, då Café Station bytt ägare och inte längre
fungerar för våra konsert- och danskvällar. Ett antal alternativ har därför undersökts,
däribland Ersboda folkets hus, Ordenshuset och Korskyrkan, men jakten på en mer
permanent lokal fortsätter.

Arrangemang 2021
Konserter och danskvällar
Plats

Arrangörer
(medarrangörer)

Digitalt

UFF (Bilda)

Slattarna

Båtmuseet Holmön

(UFF) Bilda

Sjungarefolk

Sjungaregården

Sjungarefolk, (UFF)

Ranarim

Ersboda folketshus

UFF

23 oktober

Northern Resonance

Korskyrkan

UFF

21 november

Nordic & Folk Avant

Norrlandsoperan (NO) NO, (UFF)

Datum

Aktivitet/artist

26-27 februari Umefolk
10 juli
30 - 31 juli
17 september

11 december

Julkonsert med
Fårfiolerna

Ordenshuset

UFF, (Bilda)

Unga folkdansare Umeå
Unga folkdansare Umeå (UFU) är en folkdansgrupp för yngre vuxna,
som sedan höstterminen 2017 drivit en studiecirkel i folkdans och
även anordnat helgkurser och danskvällar via studieförbundet
NBV. UFU är sedan hösten 2018 en del av UFF.
Liksom många dansföreningar har UFU har haft stora utmaningar
att kunna genomföra sin verksamhet under pandemin. Under
första halvan av 2021 har ingen gemensam verksamhet ägt rum.
Ett par personer från UFU dansade tillsammans med Björkstalaget i Umefolks digitala
allspel utomhus på Gammliabanan.
Under höstterminen hade restriktionerna lättat något och gemensamma träningar med
distansdans genomfördes på Ordenshuset från september. Inriktningen var folklig
menuett och kadrilj under första halvan av terminen ledd av Henrike Wesp och Sunniva
Abelli. Daniel Pettersson var gästmusiker när menuettdelen av terminen avslutades.
Under andra halvan av terminen lärde Jolanda Snellenberg och Tim Hofmeester ut
bourrée (balfolk). Terminen avslutades med gemensamt julfika.
Samarbeten
Liksom tidigare år har Umeå Folkmusikförening och Umefolk samarbetat med ett stort
antal

lokala

partners,

däribland

Norrlandsoperan,

Umeå Teaterförening, Umeå

Kulturskola,, Såhkie - Umeå Sameförening, Sjungarefolk och Visföreningen Visum. Bristen
på event har förstås medfört stiltje även i dessa samarbeten men folkmusikföreningen
håller en fortsatt dialog med respektive samarbetspartner.
Vi har också fortsatt ett nära samarbete med Studieförbundet Bilda kring både
föreningens ordinarie verksamhet och Umefolk, och planerar att fortsätta med det på
sikt.

UMEFOLK
Umefolk 2021
På grund av den härjande corona-pandemin fick Umefolk 2021 ett
helt annorlunda upplägg än tidigare år, och genomfördes i en helt
digital tappning. Dock med samma målsättning som vanligt - att
erbjuda en musikalisk upplevelse och samtidigt möjliggöra
deltagande och medskapande.
Producentgruppen bestod av en liten skara eldsjälar som tillsammans med
studieförbundet Bilda, Anton Teljebäck som allspelskoordiatör samt Ogräs
Streamingstudios möjliggjorde att en festival kunde äga rum trots världsläget.
Festivalens höjdpunkt var en påkostad förinspelad konsert med ett stort allspel och
följande “stafettkonsert” med flertalet professionella musiker, väletablerade i genren.
Allt material var förinspelat och sändes live på olika kanaler, gratis för alla att ta del av,
och finns dessutom tillgängligt att se i efterhand.
Som mest sågs livesändningen av 263 personer på Facebook och 158 på Youtube
samtidigt, och sändningen har i efterhand 8 000 visningar på Facebook.
Utöver detta anordnades åtta välbesökta digitala workshops (även dessa gratis), samt ett
digitalt forum för samtal, spel och chans för folkhögskolorna att visa upp sig enligt
schema. På hemsidan fanns ytterligare förinspelat material med uppvärmningsövningar
för dans, sång och spel.
Umefolks hemsida utgjorde navet för den digitala festivalen, och fick inför detta ett nytt
uppdaterat utseende av föreningens webbmaster Orvar Segerström.

Lärdomar från en digital festival
Vi hoppas såklart på en fysisk festival i framtiden, men tar ändå med oss erfarenheter
kring hur det fungerar att livestreama konserter. Detta kan med fördel kombineras, både
med hänsyn till tillgängligheten samt ur en miljöaspekt i en tid när det blir allt mer
oförsvarbart att flyga in långväga artister.

Umefolk 2022
I linje med styrelsens tidigare beslut om att anställa en producent på löpande halvtid
(istället för två projektanställda under ett halvår) har folkmusikföreningen under hösten
2021 anställt Lisa Lestander som Umefolk-producent.

