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Fredagen den 11 april 1958 
_ 

Torekällbergets 
spelmanslag 

samspelar varje tisdag kl. 19 å To-
rekällberget. Nya spelmän hälsas 
välkomna. Kontakta Thure Enberg, 
tel. 100 78. 

/ 

Måndagen den 31 mars 1958 
Stort spelmansintresse 

Torekällbergets spelmanslag blev 
en klar succé redan från början. 
Vid möte som hållits i Wetterholms-
ka gården på Torekällberget fick 
man många nya medlemmar och 
stort intresse förmärktes. Man be-
slöt att ha övning varje tisdag kväll 
med början i morgon kväll kl. 19 
på samma plats som tidigare. 

T tSI BUT O Fredagen den 28 mars 1958 
: Spelmanslaget 

Torekällbergets spelmanslag har 
möte i kväll kl. 19.30 i Wetter-
holmska gården, Torekällberget. 
Det blir musikövning och dessutom 
kommer man att diskutera lämp-
liga tider för kommande övningar. 

ONSDAGEN DEN 11 JUNI 1958 

Torekällbergets spelmansstämma 
äger rum på söndag 

SPELMANSSTÄMMA 
på Torekällberget söndagen den 15 juni kl. 15 

MUSIK AV FEMTIO S P E L M Ä N 
Auda Alm-Erikssons krönikespel 

" I M O R G O N Ö P P N A S K A N A L E N " 
uppföres vid Råbygården lördagen den 14 kl. 18.30 

samt söndagen den 15 kl. 13.30 och 18.30. 

Efter spelets slut båda kvällarna 

FR I G A M M A L D A N S 
SERVERING — TOMBOLOR 

Entré: 2:—. barn 50 öre. 
* 

SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND 
TOREKÄLLBERGETS FEST- o. PROGRAMSEKTION 

Med felor, näverlur och nyckelharpa och med sin entu-siastiske dirigent Gustaf Wetter i spetsen möter femtio sörmländska spelmän upp på Torekällberget på söndag ef-termiddag till sommarens traditionella spelmansstämma. Att rädda den gamla sörmländska folkmusiken och göra den populär bland vår tids människor är huvudpunkterna på Spelmansförbundets program, berättar hr Wetter, och gamla sörmländska brudmarscher och danslåtar är också vad hans spelmän kommer att bjuda Torekällbergets sön-dagspublik. 
Liksom förra året gör spelmän-

nen sin festliga uppmarsch från 
Wetterholmska gården till Råby-
gårdens tun, där ett trivsamt spel-
mansprogram på halvannan timme 
följer. Spelmännen kommer senare 
på kvällen att medverka som mu-
sikanter vid Torekällbergets dans-
bana, och det blir då ett tillfälle 
för alla den gamla dansens vänner 
i Södsrtälje att ta sig en svängom 
i gammal hederlig valstakt. Ett par 

timmars gammaldans blir eket för-
resten redan på lördagskvällen, 
omedelbart efter den teaterföre-
ställning, som Torekällbergets egna 
amatörskådespelare då bjuder på 
vid Råbygården. 


