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Christina Frohm spelar lite för (frv) Kerstin Litnäsfrån Nyköpings kommun, Björn och Inger Estlands mest kända folkmusik- och dansgrupp Leegajus gästar Culturum. Falk, folkdansare från Sörmländska Ungdomsringen. 

NYKÖPING VÄRD FÖR RIKSSPELMANSVECKAN 



P NYKÖPING (SN): 
I Detta folkmusiken 
V står Nyköping som väl 
'[ Riksspelmansveckan. 
| lan den 11 och 17 j un i 
I mer stan att fyllas av i 

kanter, folkliv och dn 
! centrum för aktivite' 
i står Zornmärkesup] 

ningarna där folkmu 
får chansen att spela ti 
den hedervärda titeln ! 

spelman. 

Det är Södermanlands 
mansförbund och Sörml 
ka Ungdomsringen för b 
kultur som tillsammans 
Nyköpings kommun i Si 
som värd för arrangem; 
Tillsammans har de ki 
ihop ett innehållsrikt pro 
som ramar in själva upi 

- ningarna. 

Det blir aktiviteter på 
och torg. Folkmusik och 

I om inte i varje buske, så 
hörn och på torg. I Cult' 
arrangeras bl a konserte 
den som vill vara mer 
kan ta tillfället i akt och lä 
dansa polska eller besök 
musikverkstad som fini 

I Stora Torget. 

r 

För de 100 spelmän son 
tar i uppspelningarna är 
spelmansveckan extra ; | 
nande. Under nästan 
veckan får spelmän fråi 
och fjärran möjlighet att 
upp för Zornmärket ocli 
med kanske föräras titeln 
spelman. Utmärkelser, i 
av diplom och Zornmärl 
olika valörer, delas ut. 

Uppspelningarna koi 
att vara i Rådhussalen i G 
Rådhuset i centrala Nykö 
Där kommer en juryn bes 
de av fyra personer att bec 
de olika musikanternas pi 
tioner. 

Christina Frohm är en : 
rymedlemmarna och blev 
riksspelman vid 18 års i< 

Runt själva uppspelnii 
na arrangeras ett digert 
gram. Det blir tornspel i 
ton från S:t Nicolaikyr 
torn. I Tovastugan lär spel 
ut nya låtar till dem som 
Den som vill erövra daiv 
garmärket får ta en svän 
på stan. 

r*a v^uuuruin onr aei Konst-
utställning med spelmansbil-
der och naturligtvis en hel del 
konserter. Riksspelmän drar 
några låtar och berätta om kla-
rinetten i svensk folkmusik. 
En annan kväll är det olika så 
kallade traditionsbärare som 
intar scenen, spelmän som för 
en musiktradition vidare till 
nya generationer. Pianisten 
Lars Roos, är förvisso inte 
mest känd som folkmusiker, 
konserterar under temat 
"Folkmusik och romantik". 
Det blir också fint besök från 
Estland i och med att deras 
främsta folkmusik- och dans-
grupp Leegajus finns på plats. 

På restaurang Ambrosia blir 
det folkmusikcafé hela veckan 
lång där bl a de nya riksspel-
männen presenteras efter-
hand. 

MATS HULTÉN 

mang av tramporgel. "botten bl a till ackornpanje-
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