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V '\ s t e r gb 11 an& s Spe l man s f b r Vunå, ,

aparet
23

Sommarens spelnin^ar &or.;i&r me å att MiålmtnuLet Kungaparet får
lyssna till västgötsk l»ygåemusik vié. Skaraliesöket
då v :istergötlanås Fornminnesförening firar 100-ar
under leåning «LV N il F Löv,;ren spelas kl 13,30 - 14,30
F&rn"»yn för allmänheten. ®mkr 16,15.»esöker kungaparet
varvi« spel«a-i.nnen mottager, j*eå några låtar, efter »e s, ok e t å;ii
tågar spelman e; n i tet en till Kr ».k s Varéshus.åar k«nserten
f ortsätter. ¥1 a spelar ike A «ch Lövgren "Nackens polska' a
klarinett «ch fiol,
kl 17,@© misik i fornliyn för allmänheten

Löréagen öpnnas den st©ra utställningen å Axvall"På Fritia"
arrangör Hes®. HSB, Riksbyggen »ch ABF, Sk ar a1» or s
Spelmansförliunået @ch dngåomsringens Västgötaåistr medverkar
kl 11,30 ®ch kl 14,00. kl 15,30-16,30, spelar vi
sanatorium. Dansmusik i Folkhögskolan kl 17,00

den 9 n un i haller ^ istgötlamå» H«woygåsf örliunå iirsmöte *.

vartill alla
@ch storslagna
spelman äro ;

tfriluftsaråe* å Kinaekulle

åea traiti^n®!1 a" San» n of esten via Samsh«lm N»rra S:im c
sb*er Herrlnunga ^.iåstmmari åsen, åeltager l

* spelman m f l, kl 14,00 - 17,00 La^åskapet? »törst»
fest i åalastil. 'ivenså ett f©lkdanslag *eltaeer

oft*rs«fF'.arems spelningar are ännu e^ riktigt >est:iiäda ifråga
tja tia «ch jpmfcifc plats, varför vi fir iterk*mr^a senare,
alla »•» läser evanstaenåe 'år® v:ilk®mna till v\ra spelni;
meå fela och spelkumör

setr.
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Västergötlands Spelmansf örtouné., ,

SoHuaareas spelninjar "ébr.jar aeå att ^iåEincraaet kungaparet

under

lyssaa till västgötsk ley^e^usik vi*. Skara>esöket den 23 aaj
; :l3t$rgÖtlanis FtrnAinnesf or aning firar 100-ars"$uMleuft ,

lea.ni.ng a.v W il F Löv,;reti spftlas kl 13,30 - 14,50 i
för al l mänhet an. smkr 16,15>esöker kua^aparet f*rn»yn

varvié spela^nnea m©ttag:er, meå några låtar, efter "Besöket åiir
r spelir^rs en i t e t. er till lir».ks Vare shus. åar

fortsätter. Ii l
klarinett ®ch

a spelar
fiol,

ke A »ch Nackens polska, å

kl 17,0© tausik i f«raliya för stllmaÄhetea

Lbréagen öponas dem st©ra utställningen å Axvall"?å Fritid"
arrangör Hes®. HSB, Riksbyggen »ch ABF, Skaraborg;
SpelmaasförVuadet ©ch Eagdomsriagens Vastgötaåistr medverkar
kl 11,30 och kl 14,00. kl 15,30-16,30, spelar vi Eketer-?
sanatoriuia. Dansmusik a. Folkhögskola» kl 17,00

den 9 nuai haller ^istgötlaAds H«wl§ygdsfbrliuaé ;iöte ».
<?.ea ny'»y^gda ©ch st^rsla^na Friluftsgärdea å Kin&ekulle
vartill' alla spelaiaa ar© ino^udaa s©m medlemmar..

^id dea traitionel1 a" Säii*;iöf estem vid Samsholm Norra S^a c: a
1S km söéer Herrlnuaga Midsommardagea,deltager l
* spel-^lia m. f l, kl 14,00 - 17,00 jua^ t skåpet^ »törsts
fest i dalastil, av en så, st t folkdaaslag aeltaeer

oftersorr-.arems spelnin^ar ar® ännu ej riktigt feest;iiåia ifråga
ojå tid och pmjfeÄ- plats, varför vi fir iterkomna seaare-
alla soa läser ovanstående 'År® v:ålk®mna till vira spelaii.
med fela och spelauaiör

sekr.
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Skövde 13,4,1963

uustav \vetter

ae van;

Tack för "terev. Du ar inte *en ene. a
.a ^åt«y VåsterroLl^nt.

satt aigr i ar »e t e
ar ..oj ligt

att «**ii'«.. Själv erhöll jiig saitt ren»m ett dödsli», för några
år sedan.haåe då tidigare fått låna hem från "tei^littek. .
för tre år s e t. an realiserades i Skara för 4 kr st s»m jag ej
fick reeia på. Nu har jag haft skall-;ån^; i Västergötland för
för att få fatt på nå^ot, I dag ringer en *®khanålare
?ch säger -*tt han annonserat i
p*. 2 e x l å 10 kr s<ft& skall k

sin tian.in.rc , tc"h ^ått tag
»a en v*c.k--i

J .aer Lig 1 expl av *e«, den s Q ni skal"1, andra
•>ra »ayc1 et

I fråga er. »yte sa
,:-ik har

låtar.

J a^ e .i liärke Östergötland ec.';
r^tt i^ycket -an n äg tycker sm deras

ra s»tJiu&?it®r i s©-. -"
"lart.sch år ännu ej klart

vi skulle s r> e l* fxr två ät

så har é.et varit svårt att
ae®. eftersa n ^.rens spelning^r
föreningar , men tia ©ch pir t s

^e första spelnin^^r
er ut. &en feer k

..er
i

v'il
b

i~ftn.a"n
' i - in

tidningen
att

.et
nu

r s-
sluta

l :itt»

att på r*

23 ^oh 25 aaj
i u r V:; ;;.ao

f år se
Roligt att kulturlandskapets apostel fick Kjell»trö^splåketten.

h an s.; f ö r t j 011. s j 'liv tycker h an a,t t h an
jag v^t HG^T vad i e t vill saga att samla låt f<r,
^ ^äst*;rgötlan^ 'ir j» t4i sike^t eien sista,
att samla vidare, då det år Tvröjli grt lar
värsne, l vinter har skrivit ner ;,ina sa^1 .ingår i rätt
aed ont ar er ©m spel m in ©ch ®m så . rcket ^ag kunnat f ?»
fatt på tu seder «ch bruk angående f©lkmusiv -ch sp«l»ån
204 l*tar av smkr 500 inspelade ir@ på »»ter, ®_e flesta har
nu s i i-, f « n j UÄk ar e OVi E CrRL ̂  ^ j al p t -Ai £ «11 up p t s c V. , . ,
deSisutdÄ har jag saalat V25 f rå/i isuseer ©ch 'teilili^tek
ja,ået där kanske jjag talat i«u tidigare,men nu ar
r>i dem, ett andra Svensia ^åtar" Västergötland.

et
i *iet lir

tryckt. / KU skall ©.et teli eia fil*i för förnunåets rakning ..... /
styrelsen har lite ^nåring i aaress tch telefon varför ja^:

, en förteckning

pas vi slipper se fler
av c*en åär^liar

i " spelnanséladet då.
ii ack ar vi ur V

Med en k'i.r Sp^ L .^rv

) \
!


