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Här spelas det upp till dans vid folkmusikens och folkdansens dug i Parken i Eskilstuna prt 
söndagen. 

\ Folkmusikens dag i Parken 
en strålande Sörmlandsfest 

och där yrde knätofsarna fri-
kostigt om benen I glada pol- — 
kor raska gånglåtar. 
Primus motor var Gustaf Wet-

ter som vet allt om denna förnäm-
liga kultur av f ä rg och musik. 
Folkdansare hade strömmat till 
Parken f rån Södertälje, Katrine-
holm, Nyköping, men också Es-
kilstuna och Flöda m. fl. platser 
l länet. Folkdansens och folkmu-
sikens dag charmerade många av 
de 1.000-tals besökarna som stan-
nade upp et t ögonblick för a t t på 
den gröna gräsmattan bakom tea-
tern få en glimt av hur det gick 
till i Sörmland vid gamla tiders 
brud- och folkfester. 

Folkdans och folkmusik från 
hela Sörmland förgyllda upp 
söndagen i Parken i Eskilstuna. 
Där fanns allt av färggranna 
dräkter från Sörmlandsbygden 
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en strålande Sörmlandsfest 

Folkdans och folkmusik från 
hela Sörmland förgyllda upp 
söndagen 1 Parken i Eskilstuna. 
Där fanns allt av färggranna 
dräkter från Sörmlandsbygden 

och där yrde knätofsarna fri-
kostigt om benen I glada pol-
kor raska gånglåtar. 
Primus motor var Gustaf Wet-

ter som vet allt om denna förnäm-
liga kultur av f ä rg och musik. 
Folkdansare hade s t römmat till 
Parken f r ån Södertälje, Katrine-
holm, Nyköping, men också Es-
kilstuna och Flöda m. fl. platser 
i länet. Folkdansens och folkmu-
sikens dag charmerade många av 
de 1.000-tals besökarna som stan-
nade upp et t ögonblick för a t t på 
den gröna gräsmattan bakom tea-
tern få en glimt av hur det gick 
till i Sörmland vid gamla tiders 
brud- och folkfester. 



• Onsdagen den 31 augusti 1966 

Tisdagen den 30 augusti 1966 -

SÖDERTÄLJE STAD 
inbjuder till 

MUSIK 
i 

STADSPARKEN 
onsdagen den 31.8.66 kl. 19.30 

Södertälje Blåsorkester Dirigent: Allan Sundberg 
Södertälje Sångarförbund Dirigent: Eric Hellstrand 

Södertälje Spelmanslag Ledare: Folke Nordeman 
Frälsningsarméns Hornmusikkår Dirigent: Lennart Cederholm 

Södertälje Stads Musikstyrelse 

Södertäljeuppbåd vid 
sista Park-konserten 

I kväll blir det sista stadsparksunderhållningen för året i Södertälje 
i Musikstyrelsens regi. Det blir något av final med manstark medver-
kan av stadens egna förmågor: Södertälje Blåsorkester, Södertälje 
sångarförbund, Södertälje spelmanslag och Frälsningsarméns horn-
musikkår. 
Samma uppsättning inledde un-derhållningen i Stadsparken den 1 juni och det har presenterats 12 parkprogram av skilda typer. Ar -rangemangen har blivit något av tradition vid det här laget och loc-kar allt fler lyssnare till den trots järnväg och stark gatutrafik rätt lugna hörnan borta vid Marenbron. 

Förutom de nämnda södertäljein-slagen, som får ökas ut med SGU:s folkdanslag och stadens operett-sångerska Ingrid Appertz, har ock-så en rad kända förmågor från an-nan ort medverkat. Bengt Hallbergs trio uppträdde 15 juni och den 29 liksom 20 juli gav Karl Nilheims orkester en konsert. Militärmusiken f rån Strängnäs konserterade 27 juli och en vecka senare gästades Stads-parken och Ulla och Ulrik Neuman. 
Vid kvällens finaltillställning di-rigerar Allan Sundberg Södertälje blåsorkester, Eric Hellstrand Söder-tälje sångarförbund, Lennart Ce-derholm Frälsningsarméns Horn-musikkår och Folke Nordeman le-der Södertälje Spelmanslag. 

STADSPARKSKONSERTERNA 
avslutades för året på onsdags-
kvällen. Södertälje Hornmusik-
kår, Södertälje Spelmanslag, Sö-
dertälje Sångarförbund och Fräls-
ningsarméns Hornmusikkår ställ-

de upp på scenen. På bilden ses några av de unga kvinnliga fräls-ningssoldaterna, som ackompan-jerade "Den röda skölden" med vackert tamburinspel. Ganska många, men frusna, södertäljebor hade samlats till den sista kon-* 

serten. Hela serien av evenemang 
har för övrigt varit ovanligt väl 
besökt denna sommar. Blommor 
utdelades till kvällens deltagare, 
som tack och för att markera 

slutpunkten på sommaren. 

Torsdagen den 1 sept. 1966 


