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En önskedröm bli vei
— Något av en önskedröm som går i uppfyflél-

från Vingåker
på ny kassett

Anita Hedlund, Christina Frohm och Bernt Olsson är en av
konstellationerna på den nya kassetten. Producenten LarsAke Holmgren lyssnar och njuter...

Önskedrömmen består
av att spela In en kassett
med folkmusik från
Vingåkersbygden. Och
de som ser den drömmen
gå I uppfyllelse är ett
halvdussin spelmän som
i söndags samlades I
Strängnäs för inspelningen!
Förra året kom en första kassett med folkmusik från Vingåker. Den g&ngen medverkade
unga och gamla musikutövare
och körsångare från Vingåker,
Österåker och Högsjö.
Den här gången är uppläggningen delvis annorlunda. Huvudsakligen är det två konstellationer som svarar för musiken
— Simmings samt en grupp bestående av Anita Hedlund,
Christina Frohm och Bernt
Olsson.
Producent för inspelningen är
Lars-ÅkeHolmgren som på det •••
här sättet hoppas slå-ett slag
för folkmusiken, öka dess anseende, lyfta fram spelglädjen —
och inte minst försöka intressera ungdomar för folkmusik.
Och vilken grupp skulle medverka i det här sammanhanget
om inte Simmings som tagit
sitt namn efter Marcus Simmings, präst i Vingåker på 1600talet. Att medlemmarna dessutom är ytterst kompetenta
musiker gör förstås inte saken
sämre. Gruppen består av Arne
Blomberg, Sören Ohlsson,
Bernt Olsson, Pär Furå och
Marianne Skagerlind-Furå.
Dessutom har man knutit en
slagverkare, Gunnar af Trampe, till sig.
Några svårigheter att hitta
material till inspelningen tor-

lighet

s Lundin är ljudtekniker, och Lars-Åke Holmgren producent
den nya inspelningen av folkmusik från Vingåker.

r

inte ha funnits. Vingåkersgden formligen kryllar av
kmusik, och här har också
inga av de verkligt stora geilterna i sörmländsk folkosik hört hemma. Den musik
m spelades in i Strängnäs i
idags, och ur vilken sedan
valet till kassetten görs, bar i
kngt och mycket August
dm arks och August Lind-

bloms prägel. Men det finns fler
namn att nämna, exempelvis
Winterros, "78-an" kallad,
Smens Axel, Vilhelm Löthman
och Axel Wester.
—Vingåker ska bli en ledande kulturkommun, säger producenten Lars-Åke Holmgren,
och ser den här inspelningen
som ett led i den satsningen.

Arne Lind

