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Pressmeddelande 
Fira Dragspelets Dag (World Accordion Day)         
5-6 maj 2017 på Hembygdsgården i Ransäter  

Runt om i världen firas den 6 maj varje år World Accordion Day, 
instiftad av CIA – Confédération Internationale des 
Accordéonistes  
Dragspelets Dag firades första gången den 6 maj 2009, för att celebrera 180-årsdagen av att Cyrill 
Damian 1829 i staden Wien erhöll patent på ett Accordion (dragspel). I år är fjärde gången som 
Ransäters Dragspelsexpo, ett Mecka för dragspelare i Norden, firar denna dag, så man kan väl 
anse att det blivit en tradition. Årets upplaga blir extra festlig med firande i två dagar.  

Festligheterna startar på fredagen med ett Inspirationsseminarium under ledning av den kände 
accordeonisten, arrangören och pedagogen Lars Holm. Seminariet är tänkt att ge musiklärare 
inspiration i sitt arbete.  

Lördagen inleds med del 2 av inspirationsseminariet, följt av lunch på Wärdshuset med 
nykomponerad Dragspelsmeny och Lunchunderhållning av Lars Holm som spelar och berättar 
om Tage Ekvall, Helmer Nerlund m.fl. Kl. 19.30 inleds helgens höjdpunkt i utbudet, 
Dragspelskonsert på Södra Logen, med ett urval av nordens dragspelselit. Bland artisterna får vi 
möta Alf Hågedal, eminent och mångsidig dragspelare som låtit sig inspireras av Django 
Reinhardt likväl som av Jularbo/Sundquist. Jo Fredrik Øiamo hör till den yngre generationens 
kommande dragspelsartister i Norge. Annika Andersson, under flera år flitigt turnérande med 
Anders Larsson och i många radio- och TV-program och egna skivor gästar Ransäter tillsammans 
med Johan Sandgren, duktig dragspelare från Hjo, som började sin karriär på durspel, men är 
numera även en duktig dragspelare i Jularbos anda. Mattias Nyström spelar melodier på sitt 
durspel som normalt är tekniskt omöjligt att spela på durspel. Från Edmonton, Alberta i Kanada 
kommer Edwin Erickson, en god representant för hur man bevarar den svenska 
dragspelstraditionen ”over there”.    

Båda dagarna finns möjlighet till Buskspel, så besökarna uppmanas att ta med instrument. Det är 
även fri camping i samband med World Accordion Day. 

Bilder mm, se 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_zJpEtsVCpdc29pc3I3YUkwdmc&usp=sharing 

Dragspelsexpos hemsida, se 

http://www.dragspelsexpo.com/ 

Facebook, se 

https://www.facebook.com/Dragspelsexpo 

Kontakt: Jan Olsson 
Ransäters Dragspelsexpo 
Mobil 0768270255 
Mail: dragspelsexpo@gmail.com 
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