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Skola söker spelande stråkar 
OXELÖSUND (SN): 
- Vi saknar många strå-

kar till den Sörmländska 
ungdomsorkesterns örkes-
terkurs i sommar. Vi hoppas 
kunna få tillräckligt för att 
kunna bilda en orkester för 
en PR-resa för Sörmland 
1991. 

Det säger Kenneth Ro-
drick, kommunal musikle-
dare i Oxelösund och kurs-
chef för orkesterkursen. 
Han hoppas att kunna ploc-
ka ut stommen till symfo-
niorkestern vid kursen. 

Mellan 80 till 100 elever från 
13 år och uppåt beräknas delta 
i orkesterkursen som hålls på 
Öknaskolan i Tystberga. Det 
blir ungdomar från alla Sörm-
lands musikskolor kursen vän-

der sig till. En nyhet för året är 
att man nu även kan anmäla 
sig till solistspel. Som solist bör 
eleven dock vara beredd på att 
provspela. 

Förutom de kommunala 
musikskolorna är även Ökna-
skolan och landstinget medar-
rangörer. Lärarna kommer 
från de olika musikskolorna. 
Äldre elever från Sörmland 
som går på musikhögskolan 
kommer att sitta som stäm-
ledare i de olika stämmorna. 

Huvuddirigent blir Per 
Lyng, dirigent vid Svenska 
Rikskonserter i Stockholm. 
Per turnerar under vårtermi-
nen som dirigent i USA och 
kommer direkt från den tur-
nén för att leda den Sörm-
ländska ungdomsorkestern. 
Kursen kommer att hållas 
mellan den 11 och 19 juni. 

Utgör stommen 
- Det här kommer att utgöra 

stommen till den orkester vi 
planerar skall göra en PR-resa 
för sörmländsk kultur. Varje 
kommun får ett erbjudande 
om att visa upp sig på den re-
san. Det kan vara allt från ren 
reklam till ambassadörsverk-
samhet, berättar Kenneth Ro-
drick. 

- Starten kommer att ske i 
Kungsträdgården 1991. 

Kenneth Rodrick påpekar 
dock att vill man delta i årets 
orkesterkurs på Ökna så får 
man skynda sig med anmälan, 
för anmälningstiden utgår den 
1 april och det är inget skämt. 

- Och gärna fler stråkar, 
vädjar han. 

BENGT LJUNGDAHL 

- Vi ser gärna att det kommer 
fler ungdomar på stråkinstru-
ment till årets Ökna-kurs, sä-
ger Kenneth Rodrick. 

4 000 år 
i Trosa 

Om 4000 år i Trosa berättar en 
rik och fantasifull utställning i bib-
lioteket i Trosa. Från de männis-
kor som levde på boplatser vid Ås-
horn och Sköttedal 2000 år före 
vår tideräkning, över 1500-talets 
fiskare, fram till dagens och framti-
dens Trosa. 

På fredagen var Dramatörerna 
från Tystberga på Trosa torg och i 
biblioteket. I sekelskifteskläder 
sjöng och spelade Dramatörerna 
gamla visor för att vägleda besö-
karna i den historiska vandringen. 

- S i dan 9 

Birger Eriksson hanterade klaveret under 
färden genom Trosas historia. 


