
Strängnäs kommun bjöd 50 representanter på middag och båttur på Mälaren. Spelmän svarade för underhåll-
ningen'. 

Värdinnor i 

• • 

A ven Sovjetorkestern 
• ger en gratiskonsert 

Strängnäsborna får 
chansen till ytterligare en 
gratiskonsert. På lördag 
ger nämligen Sovjetiska 
Försvarministeriets upp-
visningsorkester konsert i 
Ugglans park. 

— Vi fick klart om den här 
konserten i dag, onsdag, säger 
överste Björn Bernroth. Tidi-
gare har vi ju i samarbete 
med MälarForum och Streng-
näs Tidning klart med engel-
ska "Peninsula Band" i Ug-
glans park på fredag. Arméns 
Musikpluton ger konsert på 
torget i Mariefred på lördag. 

Till Ugglans park och fre-
dagskonserten med engels-
männen kommer Arméns Mu-
sikpluton att marschera från 
P10. 

— Musikplutonen kommer 
inte att detta i konserten i par-
ken. Deras bidrag blir att 
marschera från P 10 genom 

centrala Strängnäs fram till 
Ugglans park, säger Nils Gun-
nar Ahlgren på P 10. Vi hop-
pas det ska ge ytterligare in-
ramning till evenemanget i 
parken. 

Onsdagens intryck från för-
beredelserna av tattoot går 
direkt till US Army Eur Band 
och deras imponerande repe-
tition i MälarForum. 

— Klassen på tattoot blir 
något alldeles extra. Varenda 
orkester har sina specialiteer 
och egna kvaliteer. Verkligen 
imponerande från alla håll, 
menar regementstrumslaga-
ren Johnny Rådén. 

Under onsdagskvällen bjöd 
Strängnäs kommun 50 repre-
sentanter för de olika orkest-
rarna på middag ombord på 
m/s Mälarfjärden. Vid avfär-
den från Ångbåtsbryggan spe-
lade ett spelmanslag från Sö-
dermanlands spelmansför-
bund. 



Sverigedräkt 
Den väntade storpubli-

ken till Swedish Army Tat-
too möts bl a av tre värdin-
nor i Mälar Forum. 

— Vi tyckte det skulle vara 
en fin grej att klä värdinnorna 
i Sverigedräkten, säger eve-
nemangschefen Johnny Ja-
cobsson på MälarForum. Det 
ger ju utlänningarna en liten 

fläkt av vår klädhistoria 
också. 

— I övrigt går hittills allt 
som planerat. Biljettförsälj-
ningen rullar på hela da-
garna. Sittplatserna har fak-
tiskt en strykande åtgång. 
Ståplatsbiljetterna är det lite 
sämre ställt med. Men även 
på den kanten blir det säkert 
bättre fart kommande dagar, 
säger Johnny. 

Mariefredskonstnären Harry Karlsson njöt även han 
av tjeckernas konsert i Ugglans park på tisdagen. Sä 
här såg Harry konserten med pennans hjälp. — Tyckte 
inramningen var så fin. En underbar septemberdag 
helt enkelt, säger Harry. 

Tre värdinnor i Sverigedräkten ska välkomna alla be-
sökare och musiker till Swédish Army Tattoo. Fr i 
Viveca Eriksson, Lena Thöme och Ann-Britt Jacobs-
son. 

Tattookommitfén 
gjorde insamling 
Det var organisationen 

för Swedish Army Tattoo 
som genomförde penning-
insamlingen i samband 
med Tjeckoslovakienkon-
serten i Ugglans park i 
tisdags. 

När Arméns Musikpluton 
ger konserter är det brukligt 
att man tar emot spontant 
insamlade pengar från en 

uppskattande publik. Därför 
genomförde tattookom-
mittén också detta vid kon-
serttillfället med Tjeckiska 
Folkarméns Centrala Mu-
sikkår. 
• "'»"'jr 
Den generösa gåvan från 

publiken omhändertogs av 
organisationen, för Swedish 
Army ''^.ttoo. lenare över-
lämnades den till dr tjec-
kiska musikkåren. 
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