
	   	  

	  
	  

Håll avstånd! 
Följ anvisningar för att förhindra  
smittspridning! 

Arrangör	  Torsångs	  Hembygdsförening	  

Spelmannen	  Hans	  Haglöf	  200	  år	  
	  

Konsert	  
Lördag	  2021-‐08-‐21	  klockan	  14-‐16	  

Torsångs	  Hembygdsgård	  
	  

Spelmannen	  Hans	  Haglöf	  
och	  hans	  låtar	  

Erkers	  Anna-‐Karin	  Kylander	  (berättelse	  och	  fiol),	  
Göran	  Hellgren	  (nyckelharpa,	  durspel),	  Hans-‐Erik	  
Nyström	  (gitarr)	  

	   	  
Torsång	  vid	  mitten	  av	  
1800-‐talet	  

Björn	  Ericson	  (berättelse)	  

	   	  
Haglöfslåtar	  	  
à	  la	  Bullermyren	  band	  

Syrisk-‐svenska	  folkmusikbandet	  Bullermyren	  
band	  med	  Idris	  Jafo,	  Rodi	  Zeno,	  Rudi	  Shekho,	  
Renas	  Rashid	  (samtliga	  saz),	  Said	  Abdurahman	  
(oud),	  Dania	  Adbulrahim	  (sång,	  darbouka),	  Björn	  
Lindström	  (fiol),	  Hållbus	  Totte	  Mattsson	  (luta),	  
Disher	  Jabo	  (dans)	  

	   	  
Fikapaus	   	  
	   	  
Haglöfslåtar	  	  
med	  Tobbes	  kök	  

Torbjörn	  Schedwin	  (fiol),	  Gunnar	  Fredell	  
(munspel),	  Lars-‐Göran	  Weinberg	  (dragspel),	  Hans	  
Olander	  (fiol),	  Anneli	  Berglund	  Åhman	  (fiol),	  Lars-‐
Gunnar	  Grönberg	  (kontrabas),	  Anders	  Engström	  
(fiol),	  Linnéa	  Fredriksson	  (fiol)	  	  

	   	  
Haglöfsmusiken	  idag	   Anna-‐Karin	  Kylander	  (berättelse)	  
	   	  
Mera	  Haglöfslåtar	   Linnéa	  Fredriksson	  (fiol),	  Daniel	  Fredriksson	  

(mandola),	  Sophia	  Lindström	  (fiol),	  Hanna	  André	  
(fiol),	  Linda	  Fransson	  (fiol)	  

	   	  
Avslutning	   Alla	  medverkande	  musikanter	  
	  

	  

Presentatör	  Hanna	  André	  

Fri entré 



Fika	  serveras	  i	  pausen	  (vid	  sittande	  bord)	  
Vuxna	  30	  kr	  och	  barn	  10	  kr	  
Swish	  1236918445	  eller	  kontant	  
 

 
 
 
AL MAYA (Till källan). 
 
Arabisk sång. Fritt översatt till svenska för allsång till Haglöfskonserten Torsång 2021. I kombination 
med ”Ryggsäcken”, polska efter Hans Haglöf. 
 
//: Oh Maja, oh Maja, Oh Ma-aja 
jag känner mig varm vill du fö-ölja med mig? 
 
Bort till källan, till källan, till kä-ällan 
dit kan man gå och sva-alka sig. :// 
 
Men stigen dit den är då inte lätt, 
det kryllar av snår det är svårt att hitta rätt. 
 
För att nå ditåt får vi ta och hjälpas åt. 
Röjer du, röjer jag, det kan ta ett litet tag. 
 
Tänk Maja jag tror att den källan kan svalka, glädja oss båda och vara 
mödan värd. 
	  
	  
	  
	  


