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Tjejer spelar och later
i tre nya musikprogram

Det ar kvinnorna som burit
traditionerna vidare nar det
galler var gamla, folkliga sang-
och musikskatt. Det ar de som
sjungit vaggsangerna, arbetar-
visorna och vallatarna. Och i
dag finns det fler spelmanskvin-
nor an nagonsin, bade unga och
gamla, i vart land.

Det ar darfor folkmusikentu-
siasten Mona Sjostrom gjort si-
na tre program, som hon ratt
och slatt kallar "Tjejer som la-
ter". Och att tjejer ar underba-
ra spelman, kommer vi att fa
manga bevis for. Mona har fun-
nit dem overallt ute 1 bygderna,
underbara musikanter med sa-
dan kunnighet och utstralning,
att mannen forstummas och ga-
par av beundran.

Monas forsta "Tjejer som la-
ter" sands i TV 2 pa sondags-
kvallen klockan 18.30. Program-
ledare ar Christina Frohm, en
ung sormlandstjej med gamla
spelmansanor. Fran bbrjan var
hon med i Skaggmanslaget,
men grabbarna ville inte ha
henne med, darfor att hon ar
tjej!

- Det ar skont att kunna pre-
sentera nya ansikten i TV, sa-
ger Mona. Min unga programle-
dare ar en akta "spelman",
aven om hon inte ar kladd i
sockendrakt. I programmen
finns for ovrigt ingen bygde-

draktsromantik, varken hos
spelman eller dansare. Dansar-
na ar fria grupper, som dragit
sig ur Ungdomsringarna, och
tagit upp de gamla danstraditio-
nerna pa ett nytt och frascht
satt.

I det forsta av de tre pro-
grammen medverkar tre sada-
na dansgrupper fran Sbrmland.
Da moter vi ocksa Christina
Frohm tillsammans med kom-
pisen Eva Liljedahl fran Ble-
kinge. Fran Uppland kommer
14-aringarna Jinder och Cia
Gagnefjord. Bada trakterar
nyckelharpa. For fiol och sang
svarar Eva Blomquist och Sabi-
na Christensen, bada fran Sma-
land och 19 ar gamla.

Vastmanland representeras
fint och stamningsfullt av tva
19-aringar, Malou Meilink, som
spelar blockflojt och kompas pa
basfiol av Asa Eriksson.

Dessutom lovar Mona, att inte
ett oga kommer att vara torrt,
nar en grupp finlandska flicker
spelar upp pi fiol och basorgel.

I fortsattningen skall Norge
representeras av en flicka med
hardangerfela, Danmark av en
tjej som sjunger medeltida bal-
lader, samt Turkiet av en flicka
som framfor nagot typiskt fran
Turkiet.

Fran bl a Varmland, Dalarna
och Stockholm har Mona ham-

Mona Sjostrom ar kvinnan
bakom "Tjejer som later", en
ny serie i tre avsnitt dor vifdr
mota musikaliska tjejer fran

olika delar av landet.

tat tjejer som later for de kom-
mande programmen. De skall
visa sina fardigheter pa spilapi-
pa, mungiga, stralkharpa och
mycket annat.
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