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Exotiskt i Hälleforsnäs 
I mitten av augusti blir 

det celebert besök på Ed-
strömsvallen i Hälle-
forsnäs. 

Och då är det inte fot-
boll eller spel med lack-
rött nystan som gäller. 

Nej, då kommer publiken 
att få höra och se spel på så 
exotiska instrument som in-
dianharpa, panflöjter, trum-
mor av olika slag, samt yt-
terligare ett 20-tal instru-
ment. 

Den 19 augusti kommer 
nämligen den argentinska 
gruppen Markama att upp-
träde på Edströmsvallen i 
Flen. 

- Vi har som målsättning 
att sälja 1 000 biljetter. Jag 
har hört gruppen tidigare och 
vet att dom är otroligt duktiga 

och värda en stor publik, 
förklarar Allan Johansson i 
Mellösa Lions Club som står 
bakom arrangemanget . 

Markama kommer under 
drygt en månad på sensom-
maren att turnera i Sverige. 
Första konserten hålls på 
musikmuseet i Stockholm 
den 18 augusti. Andra kon-
sertdagen blir i Hälleforsnäs 
och på Edströmsvallen. 

Att den välkända argen-
tinska gruppen kommer just 
till Hälleforsnäs har en egen 
förklaring enligt Allan Jo-
hansson. 

- Ledaren för gruppen är 
nämligen gift med en Mel-
lösaflicka, dotter till Harald 
Johansson. 

Ledaren för g ruppen är 
Karlskogabördige Lars Nils-
son, som bott i Argentina i 25 
år. 

• Den 19 augusti blir det fint framträdande på Edströmsval-
len. Då ska den argentinska folkmusikgruppen Markama ge 
konsert. 

Bröllopsdrama utspelades på torget l 

Spelmansveckan fort-
satte på lördagen med 
folklig marknad på tor-
get. Klockan tolv var det 
tornspel från S:t Nicoali-
kyrkan och framför råd-
huset satt ett par från 
Estland och spelade 
folklig musik. 

Den vanliga torghandeln 
fick musikaliska inslag i lör-
dags. Förutom det vanliga 
sortimentet av fisk och grön-
saker kunde man också 
handla instrument. 

Ett estniskt par, Ain och 
Öie Sarv, satt f ramför råd-
huset och spelade och sjöng 
folklig musik f rån Estland. 
De hade estniska folkdräkter 
på sig också. 

Det var också folkdansupp-
t rädanden på scenen. Nynäs-
hamns folkdansgille hade 

• Nynäshamns Folkdansgille hade satt ihop flera olika dan-
ser till ett litet drama som de kallade "BröllopetHär slåss ri-
valerna om flickan de båda vill gifta sig med. FOTO: Alf Raime 

satt ihop ett roligt scenpro-
gram av olika danser under 
titeln "Bröllopet" och Nibble 
Allspel spelade till. 

Sedan var det spelmans-
s tämma på Borggården på 
Nyköpingshus unde r efter-
middagen. 
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