Sörmlänningar planerar för
folkmusik och dansåret 1990
Sörmlands spelmansförbund och Ungdomsringen
planerar för fullt när det
gäller
"Folkmusik
och
dansåret 1990". Var i Sörmland arrangemanget ska
äga rum är ännu inte beslutat. I dagarna reser Bo
Björkman, Göran Berglund, Sören Olsson och
Arne Blomberg runt i länet, och med en avstickare
till Södertälje, för att diskutera hur aktiviteterna
ska genomföras.
Att det här blir en verkligt
stor satsning står klart redan
nu. Vid styrelsens senaste
sammnträde, som hölls i Gustaf Wetter-stugan i Malmköping, var projektledaren Lars
Lundgren, Musikmuseet, närvarande och informerade om

riktlinjerna.
Målsättningen
är, att precis alla ska beröras
av Folkmusik och dansåret,
som kan bestå av konserter,
föreställningar, studiecirklar,
fortbildning,
dansprogram,
radio- och TV-framträdanden,
samt sång, dans och musik i
gemenskapsfrämjande syfte.

att SKS, ABF och Studiefrämjandet börjat förbereda studiematerial. Länsmusiken i
Västerbotten, Värmland och
Uppland planerar att projektanställa samordnare inom
Folkmusik och dansåret.

• Visa folket

— Planeringen följer tre
riktlinjer, slog Lars Lundgren
fast. Det gäller lokal särart
och ökade kunskaper kring
traktens kultur, gemenskap
med sång, musik och dans och
internationella
kultursamband. Runt dessa är det fritt
fram att botanisera och
komma med idéer.

— Det gäller att visa hela
svenska folket att bra folkmusik och dans finns i alla landskap, sa Lars Lundgren. Satsningen på Folkmusik och
dansåret ska inte hindra den
ordinarie verksamheten utan
snarare bli en resurs genom
samverkan och stöd.
För Lars Lundgrens del väntar ett ständigt resande, land
och rike runt. Vid träffen i
Malmköping berättade han,

•

Gemenskap

Den planerade satsningen
stöds av regeringen och riksdagspartierna c, fp, s och vpk.
Regeringen förutsätter att ar-

I den trivsamma Gustaf Wetterstugan planerade Bernt
Olsson, Arne Blomberg, Patrik Andersson, Bo Björkman, Anita Hedlund, Lars Lundgren, Sören Olsson, Ulf
Lundgren, Christina Frohm samt Marianne Fura för
folkmusik och dansåret 1990.
rangemang och annan verksamhet får stöd genom ordinarie bidragskanaler hos kom-
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muner, landsting och studieförbund.
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