
 
 
 
 
 

                                                    
FJÄRILEN 

     Nr 1 mars 2019 
 
 

                                   29 juni – 7 juli 2019 
                Musik vid Siljan 50 år! 

 
Så här hälsades ”musikintresserade från hela landet” välkomna med 

programboken till allra första upplagan av Musik vid Siljan 1969: 
 

 
 
 
Sedan starten 1969 har musik- och kulturveckan varje år lockat besökare till Siljansbygden, och 
Musik vid Siljan har varit en av Sommar-Sveriges största återkommande musikhändelser.  
 

Program för Musik vid Siljan 2019 
Årets program finns redan nu på hemsidan www.musikvidsiljan.se och på Facebook och 
Instagram. Fler program tillkommer, och som vanligt blir det mycket musik och dans i vackra och 
unika miljöer med folkmusik, klassisk musik, världsmusik, men också spelmansstämmor, körsång 
och bystugedanser. Vi får”komma hem” till Alfvén och Karlfeldt, möta stipendiater och mycket mer! 
Följ med på vår hemsida och se sommarens program växa fram. Hjälp till genom att dela vidare 
genom era egna nätverk på facebook, instagram m fl! 
 
Vänföreningen vill satsa extra på jubileumsveckan och kommer att erbjuda fyra spännande 
program med tydlig jubileumskaraktär: 
 
-  lördag 29 juni kl 19.00 i Boda kyrka: KAMMARMUSIKKONSERT Henrik Berg tillsammans 
   med Malvakvartetten, Linnea Hällqvist, Knapp Brita Pettersson, Maria Jonsson och Maja  
   Molander. 
-  söndag 30 juni kl 17.00 i Leksands kyrka: DALASINFONIETTAN MED SOFIA  
   KARLSSON, dirigent David Björkman. 
-  torsdag  4 JULI kl 19.00 i Boda kyrka:  GÖTEBORG BAROQUE, ”Dolcezza di morte – dödens 
   sötma” 
-  lördag 6 juli kl 16.00 i Leksands kyrka: GUSTAF SJÖQVISTS KAMMARKÖR OCH LILL  
   LINDFORS ”Nu är det gott att leva”. Anders Ekdals trio, dirigent Patrik Sandin. 
   Efter konserten inbjuds medlemmar, nya och tidigare funktionärer, artister m fl till traditionell  

http://www.musikvidsiljan.se/


   MvS Picknick vid Hembygdsgårdarna. Mer information kommer i nästa Fjäril.   
 

Förslag att avveckla Musik vid Siljans Vänförening 2020 
Efter fyra år med Vänföreningen som samordnare av veckans marknadsföring mm, kan inte 
vänföreningen fortsätta svara för detta. Omvärlden förändras och arrangörer har allt mindre behov 
av gemensam marknadsföring via Musik vid Siljan. Tillsammans med uteblivet samhällsstöd  
leder det till att Vänföreningens roll, som Vänförening till en gemensam festival (och under senare 
år samordnare av marknadsföring) under namnet Musik vid Siljan spelat ut sin roll.    
 
Vänföreningens styrelse kommer därför att föreslå årsmötet 6 april i Rättvik besluta om en 
avveckling av Vänföreningen och dess verksamhet från 2020. Då beslut om upplösning av 
föreningen ska fattas på två på varandra följande årsmöten, föreslår styrelsen att extra årsmöte 
ska hållas 8 september 2019. Vid detta årsmöte ska även beslutas om överlåtelse av kvarvarande 
tillgångar (förslag; avsättning till stipendier) inkl överlåtelse av Musik vid Siljan AB. 
 
Styrelsen föreslår också vid årsmötet i april att nuvarande styrelse och övriga funktionärers 
mandat förlängs till och med det extra årsmötet under hösten 2019. Då kan samlade beslut tas om 
upplösning, tids- och åtgärdsplaner, val av styrelse mm.  
 

 
Medlemsavgift för 2019! 

Under 2019 fortsätter arbetet med full kraft! Vi behöver Ditt och övriga medlemmarnas stöd för att 
genomföra ett bra jubileumsprogram 2019! Vänföreningens arbete för barn och ungdomar 
fortsätter genom Låtspelskursen och utdelning av Musikstipendier. Därför behövs Ditt fortsatta 
stöd och engagemang, bl a genom medlemskap 2019. Avgiften är oförändrat 225 kr för enskild 
medlem och 350 kr för par/sambo. Bankgirokonto 5649-1707. Medlemskort kommer sedan via 
brev med nästa Fjäril i maj.  

 
************************************************************************************** 

Kallelse till ordinarie årsstämma 6 april kl 13.00 i Rättvik 
 
Musik vid Siljans Vänförening kallar/inbjuder medlemmar och andra intresserade till ordinarie 
årsstämma lördagen den 6 april kl. 13.00 i Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, Rättvik. 
 
Program:   Stadgeenliga stämmoförhandlingar  
 (dagordning se www.musikvidsiljan.se/vänföreningen) 
 Behandling av styrelsens förslag om Vänföreningens avveckling 
 
 Musik vid Siljan – 50 år! Tillbakablickar och Reflektioner, Musikinslag  
 Smörgås, kaka, kaffe/the serveras 
 
Anmälan:  Anmälan till deltagande vid årsstämman görs senast 3 april via tel 070-    
                      66 222 97 eller via mail bo.mia@telia.com 
 
Årsredovisningen finns att ta del av en vecka före stämman, och kan beställas via 
bo.mia@telia.com eller via ordf Bo Pettersson tel 070-66 222 97. 
************************************************************************************************** 
 

Musik vid Siljans jubileumssommar är på gång! 
 

Bo Pettersson 
Ordförande

 
 
 
 

 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Musik vid Siljans Vänförening, c/o Bo Pettersson, Hjulbäck Båthusåkersgattu 14, 793 97 Siljansnäs.  
Telefon 070-662 22 97 Mail bo.mia@telia.com               Vänföreningens Bankgiro: 5649-1707 
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