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ABF-möte med fint 
^kåseri om folkmusik 
r 

,'F-

Musikkonsulent Folke Andersson demonstrerar ett oxhom • 
ABF-ordföranden Rune Eriksson. 

iders-
folk-
b 1. a. 
i spe-
ollik-
mska 
rsson 
tåseri 
1 mu-

från 
ar. 
.* som 
orme-
id om 
tudie-

del 
Ivårs-
;stau-

Ett trettiotal ombud och 
studieorganisatörer hade på 
onsdagskvällen samlats till 
ABF:s halvårsmöte på Kon-
sum restaurang I Katrine-
holm. På programmet stod 
bland annat en genomgång 
av årets kursprogram med 
tyngdpunkten lagd på de cir-
kelämnen som kan tänkas fö-
rekomma i medlemsorganisa-
tionerna. Vidare fick man ett 
mycket underhållande kåseri 
av musikkonsulent Folke An-
dersson, Flen. 

ABF:s ordförande Rune Eriks-
son hälsade välkommen och ut-
tryckte en förhoppning inför det 
kommande årets studieverksam-
het, varefter instruktör Olle Ro-
senblad gav en inblick i höstens 
nyhetsflora dels på den fackliga, 
dels på den mer allmänna fron-
ten. Inom cfeet fackliga området 
kan nämnas en 4 M-cirkel med 
syfte att ge en inblick i män-
niskans relationer till maskin, 
miljö och motion. Kring detta te-
ma kommer man den 18 oktober 
att hålla en stor konferens i Lä-
roverkets aula med specialinbjud-
na personer från olika håll inom 
samhällslivet. Man har inför 
femtioårsjubileet tagit initiativet 
till tre brevkurser som ger un-
derlag för debatt om nutidsmil-
jön och har vidare världspolitis-
ka, kommunala, sociala och este-
tiska cirklar för både gammal 
och ung. 

i 
ballader som Radiotjänst, me 
ler mindre mot sin vilja ficl 
spelade av ett gammalt ori?» 
vid namn Sven Andersson, a 
stillsamma ofta något vemor 
musiken, som ligger så lfo 
från rockorkestrarnas skrä>-
kord, har även inspirerat jazz^ 
siker till en återggång till i 
och skänklåtar. Som exef\ 
nämndes den kände pianisten*1 • 
Johansson om nyligen g jor t^ ; 
förträfflig inspelning, visser!?- _ 
moderniserad, men ändå ik s 

tydlig inspiration från den t-s 
förlegade musiken. Visst ty" 
den väl än, folkmusiken... 


