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Fredagen den 25 maj 1990

(Sörmland arrangerar
spel för Zorn-märket
Södermanlands
Spellansförbund och Sörmndska Ungdomsringen, i
imarbete med Nyköpings
immun, står inför sin
örsta satsning på folkmuk och dans någonsin. Man
ir fått förtroendet att ar.ngera 1990 års uppspelng för Zornmärket, som
ndagen den 17 juni avslus med Riksspelmanshnman. Det har gått 17
' sedan sist. Då riktades
la spelmansblickar mot
dertalje och Torekäll»rget.
A N S A R E T 1990

tid fick sörmlänning, veta att de skullle få det
ppdraget. Planehar pågått mer än ett
l nu är man beredda att
spelmän och dansare
i hundratal och turister i
t tusental.
• Omkring 100 spelmän är
Ida och ska spela upp för
ket, berättar ChrisFrohm, Södermanlands
örbund, som själv
riksspelman 18 år gam-

Christina Frohm spelar upp en glad låt för Kerstin Litnäs samt Inger och Björn Flak.
harpor dominerar, men det fö- Det här blir en junivecka i främsta folkmusik- och dansrekommer också andra instru- residensstaden som kommer trupp, Leegajus, gör strandment, exempelvis munspel att domineras av folkmusik. hugg i staden. Från Norrbotoch durspel. I juryn sitter fyra Till och med klockspelet i Ni- ten kommer J P Nyströms.
riksspelmän. Christina Frohm colaikyrkan får semester. Den traditionella riksspelär lokal jurymedlem.
Fyra gånger varje dag kom- mansstämman söndagen d<
mer folkvisor att ljuda från 17 juni äger rum vid NyköSpelmännen ska spela upp tornet.
pingshus. Där talar landshövtre låtar, som bedöms efter "
Bengt Gustavsson. ZornAllmän musikalitet och kun- Välkända artister kommer ding
märken delas ut och de nya
nande" samt "Egenskaper på besök. Till dessa hör Lars riksspelmännen
visar vad de
som spelman". Den som eröv- Roos, som tillsammans med
uppspelningen tar en vecka rat Zornmärket i silver har sörmländska spelmän ger en kan.
TAFpt
OHLSSON
pråk. Fioler och nyckel- rätt att kalla sig riksspelman. romantisk konsert. Estlands CARL-GUSTAF

Sörmland
ska ordna
riksspelmansstämma
Södermanlands spelmans-

förbund och Sörmländska
ungdomsringen, i samarbete
med Nyköpings kommun, står
inför sin största satsning på
folkmusik och dans hittills.
Man har ött förtroendet att
arrangera 1990 års uppspelning för Zornmirket, som söndagen den 17 juni avslutas
Det har gått 17 år sedan sist.
Då riktades alla spehnansbhckar mot Södertälje och TorekiUbergeL
I god tid fick sörmlänningarna veta att de skulle få det här
hedersuppdraget att ta emot
spelmän och dansare i flera
hundratal och turister i många
tusental.
- Omkring 100 spelmän är
anmälda och ska spela upp för
Zornmärket, berättar Christina Frohm, Södermanlands
spelmansförbund.
Uppspelningen tar en vecka
i anspråk. Fioler och nyckelharpor dominérar, men det förekommer också andra instrument
Spelmännen ska spela upp
tre låtar, som bedöms efter
"Allmän musikalitet ooch
kunnande" samt "Egenskaper
som spelman". Den som erövrat Zornmärket i silver har rätt
att kalla sig riksspelman.
Det här blir en junivecka i
residensstaden som kommer
att domineras av folkmusik.
Ull och med klockspelet i Nicolaikyrkan får semester. Fyra
gånger vaije dag kommer folkvisor att ljuda bin tornet.
Det blir också en mängd
kringaktiviteter till vilka vi
återkommer. Nämnas bör, att
en del välkända artister kommer på besök. Tili dessa hör
Lars Roos, som tillsammans
med sörmländska spelmän ger
em romantisk konsert. Estfrämsta folkmusik- och
ipp, Leegajus, gör
Ihugg i staden. Från
Norrbotten kommer J P Nyströms. Den traditionella riksspelmansstämman söndagen
den 17 juni äger rum vid Nyköpingshus.
CARL-GUSTAF OHLSSON

