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Sextio spelmansstämmor 
firas i Gesunda 

Sveriges spelmäns riksförbund 
beslöt vid sin årsstämma i Musikhis-
toriska museet på söndagen att ord-
na en minnesstämma i Gesunda den 
17—19 juni. Stämman sker med an-
ledning av 60-årsminnet av den 
första spelmanstävlingen, som ordna-
des av Anders Zorn år 1906. Upp-
spelning för Zornmärket kommer 
bl a att ingå i programmet. 

Stämman beslöt vidare att resa en 
minnessten över framlidne folkmu-
sikforskaren Olof Andersson. De ca 
60 ombuden diskuterade också folk-
musikens ställning i skolans musik-
undervisning och ett danskt förslag 
om bildandet av ett nordiskt folk-
musikråd. 

Till ordförande i förbundet om-
valdes Knis Karl Aronsson. 

* 

SÖDERTÄLJE 
Vid söndagens högmässa i Öster-

tälje kyrka sjöng kyrkokören under 
ledning av musikdirektör Marian-
ne Lundh. F r u Lundh utförde ock-
så en solosång. Som postludium 
spelade Södertälje spelmanslag u n -
der ledning av herr Thure Enberg 
"Kyrkmarsch f rån Mörkö". Vid det 
efterföljande kyrkkaffe t i försam-
lingshemmet utförde spelmanslaget 
ett flertal musikstycken. 
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SST Stockholms Företadsblad 

SUNDBYBERGS OCH 
SOLNA TIDNING 

Drive för folkmusik 
En propagaedadrive för folkmu-

sik oirdnar Stockholms speLmans-
giiUe för musikeleverna i Sundby-
berg i Ängskolans aula torsdagen 
den 14 april kl. 19 med stöd av 
musikskolans rektor musikdirektör 
Harry Sernklef. Även allmänheten 
kan i inån av plats få vara med. 
Spelmansgillet — med åtta till tio 
spelmän — kommer att presenterna 
folkmusik f r ån olika delar av l an -
diet samt ge en kortfattad informa-
tion om denna musik. 

STOCKHOLMS LÄNS SÖDERTÄLJE TIDNING 

tes södertäljeborna den första maj 
med sång och musik. Det var Sö-
dertälje sångarförbund, Södertälje 
blåsorkester och spelmanslaget som 
enligt gammal god tradition hälsades 
våren med samling på Stora torget 
och marsch Storgatan upp, J ä rna -
gatan, Dalgatan, Turingegatan och 
åter till torget. Solen sken varmt 
redan vid denna tidiga timme och 
vinden lekte i flaggorna, som fördes 
f ramför vårtåget. Här och var öpp-
nades fönstren och kisande ögon 
kunde se att det verkligen kommit 
en vår. 


