
6-drige Karl-Oskar /ran Sodertdlje (bild ovan) har
starkt bidragit till att sdnka genomsnittsdldern hos de
deltagande spelemdnnen. Med sig till stdmman hade
han en Idda med leksaksbilar och motorcyklar, men
ndr del var dags sd tog han helt enkelt sin fiol, klev
upp pa scenen i ndrheten av sin pappa och drog som
alia andra genom alia latar utan att blinka !
Karl-Oskar dr ingen "novis" och det dr inte den
forsta Stamman han deltar i, sd det dr ganska troligt
att vi dven ndsta dr kan se honom i Gnesta !

I februari hdnder det ! Hundratals spelemdn
(och kvinnor) /ran na'r och fjdrran strommar till
Gnesta till ett jdtte-musik-kalas. Det har blivit en
tradition kan man gott saga, det dr i tur och ord-
ning den tolfte stdmman i Gnesta. "j

Elektron fylls redan /ran de tidiga morgontim-
marna med musikanter. De star och ovar i alia<P
tdnkbara utrymmen, korridorer, garderober,
trappuppgdngen, fore sina upptrddanden.

Kul att trdffa gamla spelkompisar och dra en Idt
tillsammans - sd som man gjorde for ett halvsekel
sedan kanske, och som man dven gjorde pa den
forra stdmman.

ISAusiken forenar, musi-
ken suddar ut dldersgrdnser.
Det dr inget mdrkvdrdigt att
se tvd eller tre generationer
std och spela bredvid varan-
dra.

Stdmman dr dven ett forum
for nyskapande, erfarenheter
byts ut och alia nya egenhdn-
digt byggda instrument disku-
teras.
Ndr man ser pa det kdnns det

som att flytta langt bort, Idngt
/ran den digitala vdrlden, sd
langt man kan /comma.
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Barnen /ran musikskolan i Huddinge med sin larare
(bild ovan) - de lar sig enligt "Suzuki metoden".
Vad dr det-denna metod 1 Det or helt enkelt den gam-
la metoden som alia varldens spelemdn anvant i alia
generationer, dvs att Idra sig /ran sin far eller larare
utan noter. Se att dven har har "japsen" slagit till och
marknadsfor det som "Suzuki metoden" I
Bild till v. "Tre pipare" som har blivit bara tvd, Per Furd
och Per Gudmunsson - hemmafavoriter i aktion med sina
hembyggda sdckpipor.


