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Musikintresset på tillväxt 
t \ ernås musikintresse kan åstad-

„ m m - -m -m komma under skickliga lärares 
# } / i l l i l / t ' 1 1 1 ledning efter s å pass kort tid. 

i.t/(/(/ C / t / i YL USlKSKOlan PuksLgare ihde1bakraC"eg!onerna 
* av den stora orkestern. Han heter 

Per Jansson och är 12 år. 
Tre kvällar musik har Södertälje Stads Musikskola bjudit södertäljeborna på under den gangna vec-

kan. På måndagskvällen klingade de första tonerna i Mariekällskolans hall och sedan har flera toner 
ljudit på tisdagen och torsdagen. Alla tre musikkvällarna har varit mycket väl besökta. Både Musik-
skolans ledning och dess elever ser med tillfredsställelse på det allmänt ökade intresset för musik 
som man kan spåra just nu. De tre musikkvällarna är närmast att betrakta som terminsavslutning, 
uppspelning, men ännu pågår terminen. Den slutar inte förrän den tredje juni. 

På torsdagskvällen utdelades i till fortsatta ansträngningar. Tal I förande i musikstyrelsens arbetsut-
även premier till många av Musik- och premieutdelning förrättades av skott. 
skolans elever som en uppmuntran ' rektor Edvin Jonasson som är ord- Musikintresset är i stadig ökning. 

Musiklärare Hans-Göran Elfving 
vid Södertälje stads musikskola be-
rättar för Länstidningen att man 
under den gångna terminen haft 
1.360 elever. Det betyder att mu-
sikskolans lärare förmedlat under-
visning i sammanlagt 18.504 tim-
mar. . . 

GITARR MEST POP 
Merparten av musikskolans ele-

ver är skolungdom. Och merparten 
av skolungdomarna är i popåldern 
och de flesta gillar pop. Det kan 
man avläsa i Musikskolans statistik 
där man ser att de allfra flesta ele-
verna spelar gitarr. Gitarren och 
pianot är de utan jämförelse mest 
populära instrumenten. Musiksko-
lan ger undervisning på orkesterns 
alla instrument. Man har inom sko-
lan specialiserat sig på att träna 
upp ensembler. Under veckans upp-
spelningar har publiken fått höra 
fina exempel på ensemblespel. 

På torsdagskvällen bjöd Musik-
skolan på ett omväxlande program. 
Publiken fick lyssna till stråkkvar-
tett, violinsolon, gitarrsolon, piano-
solon, orkester och triospel. Orkes-
tern leddes av Bengt Nordquist. 

På måndagen och tisdagen fick 
publiken även lyssna till sångsolon. 
En elev visade sina färdigheter 
på oboe. På tisdagen fick man även 
lyssna till en orkester med block-
flöjter och mandoliner under led-
ning av magister Erhard lime. Til l 
hösten börjar undervisningen på 
nytt. 
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Publiken på torsdagskvällen fick lyssna till flera nummer med violin. Här är det Johan Siren (till 
vänster) och Göran Sjölin som spelar capriccio. Violin är ett instrument som har sin skara av trogna 

entusiaster. Elever som år efter år bedriver sina studier målmedvetet. 


