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Sommaren går i 
folkmusikens tecken 

NYKÖPING (SN): Som-
maren 1985 går i folkmusi-
kens tecken i Nyköping. 

Södermanlands museum 
har tillsammans med kul-
turnämnden och åtta studie-
förbund satt ihop ett minst 
sagt digert program. Samt-
liga konserter och aktivite-
ter är dessutom gratis för 
besökarna. 

— I Sörmland finns Sveri-
ges äldsta spelmansförbund 
som nu firar 60-årsjubileum. 
Det är en av anledningarna 
till att vi satsat på en sommar 
med folkmusik. Dessutom 
finns det en mycket stor folk-
musikskatt i Sörmland — nå-
got som få känner till, berät-
tar Anna-Lena Bergström och 
Eva Thunér-Ohlsson på läns-
museet. 

Hela sommaren pågår ut-
ställningen "Trollfiol och syn-
daskrynkle" som visas i 
konsthallen. 

Idag, 25 juni klockan 19.00 
arrangerar Nyköpingshus 
spelmansgille och folkdansla-
get samt Vuxenskolan en 
gammeldanskväll vid Tova-
stugan. 

7 juli klockan 18.00 inträffar 
nästa begivenhet. Då fram-
träder Sörmlandsoktetten på 
Borggården under ledning av 
Gunnar af Trampe. För ar-
rangemanget står Kursverk-
samheten. 
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Anna-Le na Bergström och Eva Thunér-Ohlsson på länsmuseet 
har laddat upp med en sommar fylld av folkmusik. 

— Det är få som känner till den rika folkmusikskatt vi har 
här, berättar de. 

10 juli klockan 19.00 fram-
förs ett program i konsthallen 
om stråkharpan som är nord-
ens äldsta stråkinstrument. 
Bernt Olsson och Styrbjörn 
Bergelt spelar och Anita Hed-
lund sjunger. 

17 juli klockan 19.00 spelar 
Malmabygdens B-lag från 
Malmköping dansmusik från 
sekelskiftet. 

25 juli klockan 19.00 blir det 
dansundervisning i gammel-
dans och äldre danser vid To-

vastugan. Lärare är Bert 
Persson. Spelmän är Ulf 
Lundgren och Leif Johansson. 
Från klockan 20.30 och framåt 
får deltagarna omsätta sina 
nyförvärvade kunskaper på 
riktigt i den allmänna dansen. 

3 augusti klockan 18.00 hålls 
en förstämma för 60-årsjubi-
lerande Södermanlands spel-
mansförbund. I arran-
gemanget deltar främst unga 
spelmän och dansare. Plats: 
Tovastugan eller Gästabuds-
salen (vid regn). 

4 augusti klockan 13.00— 
19.00 hålls den riktiga spel-
mans- och jubileumsstäm-
man. Cirka 100 spelmän från 
Mellansverige deltar över he-
la museiområdet. 

7 augusti klockan 19.00 hålls 
ett program i Konsthallen kal-
lat "Tänk att fruntimmerna 
spelar fiol nu för tiden", med-
verkande är tre riksspelmän 
och andra fruntimmer... 

9 augusti klockan 19.00 blir 
det Sörmländsk dansstuga i 
Konsthallen. För pro-
grammet svarar dansgrup-
pen Nordingarna från Stock-
holm. 

10 augusti klockan 19.00 spe-
lar Wienerensemblen i Konst-
hallen. 

15 augusti klockan 19.00— 
20.00 visar Barbro Tällman 
och Lotta Fernros-Walberg 
äldre danslekar för vuxna och 
barn i Konsthallen. 

17 augusti klockan 14.00— 
23.00 bjuder en mängd kända 
svenska visartister på ett pro-
gram på Borggården kallat 
"Visor på Huset". 

28 augusti klockan 19.00 är 
det slutligen dags för alla äls-
kare av Kalle Jularbo. Då bju-
der nämligen Rolf Dahlström 
och Nyköpings dragspels-
klubb på ett program om den 
svenske dragspelskungen. 


