OVIKENVECKAN 2022
- med PROGRAM DIS-MITT UTBILDNING -

2020-06-29

Tisdag 5 juli
08-09 Fäbodfrukost på Hembygdsgården.
Underhållning av Ovikens Spelmanslag.
Fäbodfrukost serveras varje dag klockan 8-11.
En matupplevelse framställd av lokala råvaror!
Kornmjölsgröt med lingonsylt och smöröga, tjuckmjölk, hemkärnat smör, gammaldags messmör,
vit och röd getost, grynost, ärtbröd och rökt sidfläsk, tunnbröd (även glutenfritt)
samt kaffe och ugnsrån.
Vuxna 150:- barn 50:- swish eller kontant.
Arr: Myssjö-Ovikens Hembygdsförening.
09-12 Genomgång, Handhavandet av MyHeritages Hemsida avseende DNA,
PRO:s lokal Träffpunkten, Myrviken.
13-15 Snilleshow, Wikners i Persåsen.
TV-profilen Lisa Hansson samtalar med några av snillena i Snilleriket, uppfinnaren John Ericsson,
väverskan Margaret Bergman, entreprenören Paulus Persson.
Lunchserveringen på Wikners är öppen för den som önskar äta lunch i anslutning till showen.
Entré 120:- swish eller kontant.
Arr: Snilleriket i samarbete med ABF J/H.
16-18 Användandet av Flaggor i Släktforskningens Registreringsprogram med Annette Bergqvist,
PRO:s lokal Träffpunkten, Myrviken.
19-22 LYY & Hoven Droven, Mötesplats Oviken.
Med en internationell glesbygdsnerv har den svenska folkmusikgruppen LYY skapat ett sound och
sväng där musiken talar och berättelser ljuder. Traditionell och nyskriven folkmusik förenas med
pop, rock och tunggung i en varm och humörs-eggande legering. 2010 kom gruppens kritikerrosade
debutalbum. Deras andra skiva ”två” släpptes på Ransäterstämman 2012 och ”tre” kom 2016.
Emma Björling – sång.
Anna Lindblad – fiol.
David Eriksson – nyckelharpa.
Petrus Johansson – gitarr.
Martin Norberg – slagverk.
Det unika bandet Hoven Droven har i över 30 år dragit storpublik till sina konserter med sin röjiga
musik och sin säregna blandning av jämtska folklåtar och rock. De får efter otaliga turnéer världen
runt betraktas som kungarna av svensk folkrock! För första gången gästar de nu Ovikenveckan och
vi kan undra varför de inte varit här förr men kommer att glädjas åt deras spelglädje och fantasifulla
musikaliska språk som alltid tar folkmusiken till nya höjder.
Kjell-Erik Eriksson – fiol.
Jens Comén – saxofoner.
Bo Lindberg – gitarr.
Pedro Blom – bas.
Björn Höglund - trummor och slagverk.
Entré 250:- swish eller kontant.
Arr: OM.
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Onsdag 6 juli
08-09 Fäbodfrukost på Hembygdsgården.
09-12 Handskriftstolkning 1/4 med Roland Skoglund, PRO:s lokal Träffpunkten, Myrviken.
13:30 ”Fotografera gravstenar” Obs! utomhusaktivitet, beräknas att avslutas senast 15:30
Annette Bergqvist tipsar och går igenom praktiskt att tänka på när man fotograferar gravstenar.
Medtag: digitalkamera eller mobiltelefon med kamera.
Kan vara bra att ha: paraply och oömma kläder… utifall att…
Ta även gärna med något enkelt att sitta på då det ofta kan vara tufft för både ben och rygg att
fotografera gravstenar.
Samling vid parkeringen Ovikens gamla kyrka 13:20
13-16 Fotoutställning och skillingtryck, Arådalens kapell.
Fotoutställningarna som visas är "Ren Kärlek" och "Väderhändelser i Oviksfjällen".
Fotograf: Ann Kristin Solsten.
Vernissagen kl 13 vävs ihop med uruppförande av skillingtrycket "Sägnen om Gunnil", som berättar
om samekvinnan Gunnil och den omtalade Gunnilstenen belägen i Oviksfjällen.
Sång: Evelina Solsten.
Jojk: Madeleine Dyröy.
Text och musik: Ann-Kathrine Aldberg och Linn Aldberg.
Passa även på att smaka gahkku och kaffe med kaffeost.
Fri entré (frivilliga gåvor uppskattas).
Arr: Arådalens kapellstiftelse med stöd av Region Jämtland Härjedalen.
17-19 Handskriftstolkning 2/4 med Roland Skoglund, PRO:s lokal Träffpunkten, Myrviken.
19-21 Vad har DNA-testerna under cirka 10 år kommit att betyda för Släktforskningen?
Rolf Lusth redogör för sina erfarenheter i ämnet, PRO:s lokal Träffpunkten, Myrviken.

Torsdag 7 juli
08-11 Fäbodfrukost på Hembygdsgården.
09-12 Handskriftstolkning 3/4 med Roland Skoglund, PRO:s lokal Träffpunkten, Myrviken.
14-16 Handskriftstolkning 4/4 med Roland Skoglund, PRO:s lokal Träffpunkten, Myrviken.
19-22 Extranummer! Konsert med Stefan Vidmark piano och Bengt-Eric Norlén violin
En konsert brukar ju avslutas med extranummer, musikerna bjuder på något musikstycke som de
vet att publiken kommer att älska. Ja lite som ”grädde på moset” utöver det ordinarie programmet.
Här bjuds en hel konsert med idel extranummer. Ni får uppleva godbitar ur den klassiska
repertoaren som ni kanske inte hört på länge, bravurnummer, jazz och musik ur filmer och musikal.
Pianisten Stefan Vidmark är en stor musikprofil i länet. Han har under många år arbetat på Estrad
Norr och behärskar de flesta musikstilar.
Bengt-Eric Norlén har en diger bakgrund som violinist i symfoni- och kammarorkestrar,
stråkkvartett och solistframträdanden.
Entré 200:- swish eller kontant.
Arr: KulturN.
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fredag 8 juli
08-09 Fäbodfrukost på Hembygdsgården.
09-12 Genomgång Handhavandet av Family Tree DNA:s Hemsida beträffande det tekniska.
Föredragande Rolf Lusth och Annette Bergqvist, lokal GLAmusikcafeet i Kövra.
11-15 Konst- och Musikpromenad, Myrviken.
En upplevelsepromenad i Myrviken med start på torget. På sex stationer bjuds konst, musik.
Medverkande utställare: Rebecca och Micaela Eriksson, Tora Jirdén, Oliver Llobet Gelabert,
Annika Rahm, Nils Holmberg, Ovikens Konstförening.
Musiker: Katarina och Ingvar Bergner Åhlén, Trubaderik, Staffan Löwenberg, Ovikens Spelmanslag,
Stefan Vidmark.
Fri entré.
Arr: Ovikens Konstförening, OM.
14-17 Genomgång Handhavandet av Family Tree DNA:s Hemsida beträffande det tekniska.
Föredragande Rolf Lusth och Annette Bergqvist, lokal GLAmusikcafeet i Kövra.
19-24 Kyrkans Kulturnatt, första aktiviteten Gamla Kyrka och övriga aktiviteter i Nya kyrkan.
Kl 19.00 ”Tiden har sin gång”. Folkmusikmässa Fanny Källström plus musiker och Oviken-Hackås kyrkokör.
Tiden har sin gång en folkmusikmässa av Fanny Källström handlar om att se det vackra vi har här på jorden,
se livet, musiken och människan. Att tro på det som är vackert och ljust och att söka tröst i tro och i toner när
det finns frågor som inte tycks ha några svar. Mässan är skriven för kör, två fioler, orgel och kontrabas.
Kl 20.30 ”Hembygdshälsning”. Duo Qlara, Julia Sjöstedt piano, Clara Arvidsson violin.
Hembygdshälsning är en konsert som tar avstamp i den svenska musiken, med den klassiska kombinationen
violin och piano. innehåller klassisk musik skriven runt sekelskiftet, delvis av berömda tonsättare såsom
Wilhelm Peterson-Berger, Amanda Röntgen-Maier och Harald Fryklöf. Vi lyfter även fram mer okända
kompositörer såsom Ika Peyron och Sara Wennerberg-Reuter. Vårt fokus ligger på spännande repertoar som
annars sällan framförs, men som med sin värme, humor och melankoli förtjänar att lyftas fram!
Detta kombinerar vi sedan med egna arrangemang av personliga favoriter ur den svenska folkmusiken.
Duo Qlara består av pianisten Julia Sjöstedt och violinisten Clara Arvidsson. De två träffades under sin
studietid på musikgymnasiet Lilla Akademien i Stockholm, och har varit goda vänner sedan dess. Trots att de
bodde i två olika länder, och trots en rådande pandemi, valde de förra året att starta sin duo med fokus på
gömda svenska musikskatter. Detta resulterade i en högt uppskattad sommarturné, där de gav totalt 15
konserter runtom i Sverige.
Kl 22.00 ”På skånska”. Rasmus Borg piano, Magnus Vikberg trummor, Oskar Schönning bas.
På Skånska, Tre musiker i ett program med folklåtar och koraler från Skåne. I fokus finns pianisten Rasmus
Borg och hans noggranna insamlande och arrangerande av materialet. En given referens är Jan Johansson och
jazz på svenska. Och precis om hos Johansson, finns även hos Borg ett nyfiket undersökande - såväl inom som
utanför musiken. Som ett exempel intresserade sig Borg tidigt för forskning och dokumentation av olika
skånska dialekter. I kompet finns trummisen Magnus Vikberg och kontrabasisten Oskar Schönning som båda
uppmärksammats för gott hantverk – både inom och utanför musiken. Tillsammans väver de kontrapunktiska
mönster i de öppna och tillåtande arrangemangen.
Kl 23.30 Midnattsmässa med Kristin Knutsson präst, Anders Nilsson piano, Anna Tirén sång, Sara Holmlund
saxofon och sång, Per-Olov Olsson bas.
Kulturnatten avslutas med Midnattsmässa, Präst Kristin Knutsson, kantor Anders Nilsson,
Anna Tirén sång, Sara Holmlund saxofon och sång samt Per-Olov Olsson bas.
Arr: Oviken-Myssjö Församling.

