
De unga musikerna får lära sig att spela i grupp och att ledas 
av en dirigent. Foto: MATS JOHANSSON 

på sina instrument. 
- Vi har lärt oss att spela i 

grupp bättre, tyckte Cecilia 
Sjöö. 

- Maten har varit jättegod, 
men allting har varit bra, tyck-
te Anders Lundahl. 

Eleverna har sovit i klass-
rummen på Nävekvarns skola. 

- Ja, fast det var lite dåligt 
med luft i en del luftmadras-
ser, säger Nina Wohlert. 

- Men vi har varit vakna och 
pratat ganska sent på nätter-
na, så det gjorde inte så myck-
et. 

Killarna tycker att folkdan-

Nina Wohlert och Cecilia Sjöö 
demonstrerar vad de lärt sig 
på folkdanslektionerna. 

Folkmusik är mera än 
"'Nygammalt" på TV 

NAVEKVARN (SN): 
- Vi vill få bort den trå-

kiga stämpeln som folk-
musiken har fått, och vi-
sa att det är mer än det 
man ser i "Nygammalt" 
på TV. 

Det säger Petra Molin, 
Leif Johansson och Mi-
kael Källström som är le-
dare för Nävekvarns mu-
sikläger. 

I Nävekvarn spelas det just 
nu folkmusik. Tjugofyra barn 
mellan nio och fjorton år är på 
folkmusikläger. I fyra dagar 
har de spelat, dansat och badat 
och på söndagen var det final 
med spelning på spelmans-
stämman vid Nyköpingshus. 

- Vi vill att de ska få med sig 
spelglädjen hem, säger Mikael 
Källström som är musikledare. 

- I den här åldern tänder de 
på allt, så det ligger på vårt 
ansvar att visa dem en massa 
olika musiksorter. 

Gav mersmak 
Mikael Källström tycker att 

läger är ett bra sätt att få upp 
intresset för musik. 

- Jag var själv på mitt första 
läger i den här åldern, så det 
gav mersmak. Man måste vara 
lite galen för att hålla på med 

(sånt här, men jag tycker att det 
är enormt stimulerande. 

Folkdans och lekar finns 

- Allt har varit kul, utom dansen, tyckte Anders Lundahl, Johan Wikholm och Viktor Ginner. 

också med på schemat. Petra 
Molin är danslärare och hon 
försöker att få även killar att 
tycka om dans. 

- Killar ska inte tycka att 
dans är kul, så de säger alltid 
att det är tråkigt. Men många 
gillar det fast de inte vill låtsas 
om det. 

Leif Johansson tycker att 
det är viktigt att unga spelar 

sån här musik för att hålla den 
svenska folkmusiken vid liv. 

- Vi förnekar ofta vår svens-
ka musiktradition, menar han. 

- Det verkar som om allting 
måste heta något på engelska 
för att vara bra. Så när man 
ska försöka få ungdomarna in-
tresserade av nyckelharpa så 
brukar jag säga att det är en 
keyboard med inbyggt reverb. 
Då blir de genast intresserade. 

Nya kompisar 
Lägerdeltagarna själva är 

jättenöjda med vistelsen. De 
har fått många nya kompisar, 
samtidigt som de blivit säkrare 

sen var lite larvig, men de gi 
lar folkmusik. 

- Fast det är roligare att spe 
la än att lyssna på, tycker Vik 
tor Ginner. 
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