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Samspelsmedaljer
delades ut när Södermanlands
och Medelpads spelmansförbund hade uppspelningar i
Culturum nu i november.
Samspelsmedaljer i guld fick
Nyköpingsspelmännen Axel
och Elna Andersson.
Samspelsmedaljer i brons
blev det också några till Sörmland. Sten Eriksson från Gnesta, Sören Gustafsson från
Björnlunda, Anita Hedlund
från Malmköping, Benrt Olsson från Malmköping och Sören Olsson från Malmköping
lyckades alla spela till sig en
samspelsmedalj i brons.
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ig uppspelning
for
Samspelsmedaljen
i O l r o g s a t e n , CiHturum

Lördag 9/11 kl 10-15
Fri entré!

SÖDERMANLANDS
SPELMANSFÖRBUND

Välkomna7

MEDELPADS
SPELMANSFÖRBUND

Folkmusik
spelas det i Culturums Olrogsal i morgon, lördag, kl 10. Det
är spelmän från olika delar av
Sverige som samlas för att
spela upp för Samspelsmedaljen.
Sårtispelsmedaljens
uppspelning sker annars i Stöde i
Medelpad men i år har Södermanlands Spelmansförbund
fått ta hand om arrangemanget i samarbete med Medelpads
spelmansförbund.

SN Måndagen den 11.11.91.

De spelar till sig en
musikalisk medalj
NYKÖPING (SN):
Den som spelar folkmusik måste, förutom att
behärska sitt instrument, även vara bra på
ensemblespel.
I lördags fick hugade
spelmän testa den kunskapen när de prövade
för Samspelsmedaljen.

Sten Eriksson och Sören Gustafsson från Gnesta var två av
spelmännen som prövade for Samspelsmedaljen.

De olika spelmansstämmor
som arrangeras på ett otal
platser landet runt under sommaren lockar stora mängder
publik.
Däremot är det betydligt
mer blygsam anslutning till de
mer kvalificerade sammankomster utövarna av folkmusiken har.
Det kan gälla till exempel
Zorn-märket där den enskilde
musikanten testas på sina fardigheter eller - som i NyköP' n g ' lördags - uppspelning

för att försöka erövra Samspelsmedaljen.
Den här medaljen har instiftats av Medelpads Spelmansförbund och har funnits sedan
1963. Men intresserade spelmän och publik har hittills alltid varit hänvisade att resa till
Stöde, eftersom det är enda
platsen där uttagningen funnits.
Nu har dock Leif Johansson,
ordförande i Sörmlands Spelmansförbund, genom sina
goda kontakter med Fred
Hamberg, ordförande i Medelpads Spelmansförbund, lyckats få provspelningar förlagda
till Nyköping.
I lördags fanns spelmän i
Culturums
Olrogsal
från
Sörmland, Stockholm, Västmanland och Uppland.
Allmänt sett tycker sig Leif
Johansson se ett uppsving för
folkmusiken. Det märks bland JUeif Johansson, ordförande i Sörmlands Spelmansförbund,
annat på ett ökande intresse kan giSdja sig åt att ha fått provspelningar för Samspelsmedaljen till Nyköping.
från musikskolornas sida.

