Vær med til at bevare den folkemusikalske kulturarv.
Sådan lyder opfordringen fra Folkemusikarkivet i Rebild, tilknyttet Spillemands-Jagt og
Skovbrugsmuseet. Og det skal også bemærkes at opfordringen primært gælder seniorer, der kunne
tænke sig at afsætte tid til at gå ind i et spændende bevaringsprojekt.
Folkemusikarkivet
Traditioner omkring dansk spillemandsmusik, dans, visesang, fortællinger og instrumenter er alle
sammen elementer der indgår i folkemusikarivets arbejdsområder. Arkivet indeholder bla.
lydoptagelser, videofilm, bibliotek, nodearkiv, fotoarkiv, optegnelser og beretninger. Indenfor de
senere år er dele af Spillemandskredsens arkiv inplementeret i Rebild arkivet. Museet i Rebild har
altid haft eget arkiv, i starten af 2000 tallet overførtes det omfattende arkiv fra Hogager
Folkemusikcenter (ved Holstebro) til Rebild og løbende vokser arkivet med bl.a. større private
samlinger. En vigtig del af arkivet er lydoptagelser fra perioden o. 1950 – 2013, i alt ca 5000
lydbånd (spole og casette) plus videooptagelser. Det er netop denne lydsamling vi opfordrer
interesserede om at melde sig til et bevaringsprojekt.
Projektet
Projektet har til formål at overføre den store lydsamling til digitale medier, dels for at fremtidssikre
samlingen, og indrette den til brug for interesserede. Arkivet har allerere igangsat digitaliseringen,
og det fornødne udstyr forefindes. Vi er ved årgang 1978, og det gennemføres med frivillig hjælp.
Opgaven er dog så omfattende at vi gerne vil udbygge projektet, ved at invitere seniorer til at være
med, selvfølgelig under nøje instruktion. Arbejdet vil være ulønnet, men vi forsøger via fonde at
skaffe midler til udgiftsdækning eks. kørsel, overnatning, fortæring. Der forefindes vandrerhjem i
Rebild. Vi arbejder med fonde der særligt forcuserer på ældres aktive liv. Grundlaget for at komme
videre ad denne vej vil være et tilsagn fra dig/jer på at være med i projektet. Send os din
mailadresse og vi sende ret mere detaljeret materiale, med en nærmere projektbeskrivelse.
Kontakt museumsinspektør Niels Jørn Østergård, Spillemands-Jagt og Skovbrugsmuseet
på tlf. 98-391604 eller mail: spillemandsmuseeet@mail.dk
Se i øvrigt hjemmesiden: Folknord.dk

