
PA SEMINARIUM I FINLAND

De fyra forelasarna vid jolkdans- och folkmusikseminariet i Soulahti Henry Sjoberg, Sirkka
Viitanen, Frantisek Bonus och Agoston Lanyi.

Jag vill garna lamna ett referat till
Hembygden om ett seminarium jag
varit pa under tiden 9/7—18/7 i Suo-
lahti i Finland.

Som inbjudare till seininariet stod
Suomen Nuorison Liitto med dess for-
bundssekreterare Sirkka Viitanen som
ledare. Hon och en stab medhjalpa-
re fran "hennes" folkdansorganisation
gjorde allt for att deltagarna skulle tri-
vas och fa ut sa mycket som moj-
ligt av kursen. De hade vanan inne ty
det var nog det tredje seminariet av
samma typ de ordnade.

Forelasare och instruktor
I forsta hand Frantisek Bonus fran
Prag. Han ar en gudabenadad man-
niska som kan det mesta; sjunga, spela,
dansa och framfor allt instruera dans.
Hans metodik ar suveran, dar har man
mycket att lara. Daremot blev hans
forelasningar val mastiga och langa
men hans kunnighet ar stor och han
hade naturligtvis manga intressanta
synpunkter att komma med. For oss
amatorer inom danshistoria och dans-
kunskap forefaller han vara en botten-
16s kalla att 6'sa ur.

En annan forelasare och instruktor
var Agoston Lanyi fran Budapest. Han
instruerade ungerska danser (czardas,
verbunk) och hade lektioner i Kineto-
grafi (det s. k. Laban-systemet for
dansbeskrivning). Som forelasare och
instruktor stod han helt i skuggan av
Bonus men sin Kinetografi beharskade
han.

Finska danser fick vi lara oss av
Sirkka Viitanen som ar lugn och saker
och verkligen kan danserna in i minsta
detalj.

Ja, sedan var det Henry Sjoberg och
han ar ju valkand for oss men har aven

i Finland blivit mycket omtyckt med
sitt lattsamma satt att instruera och
hans stora kunskap om dans.

Som gastforelasare kom Erkki Ala-
Konni fran Tampere universitet och
pratade om finsk folkmusik och visade
och spelade pa gamla musikinstrument.

Deltagarna
Vi var 10 st fran Folkungagillet i Lin-
koping tillsammans med en internatio-
nell samling manniskor. Det var folk
fran Danmark, Norge, Schweiz, Sveri-
ge, Tyskland, USA och naturligtvis
Finland. Spraket som anvandes pa
kursen var finska, tyska och engelska
men aven tolkning till svenska forekom
ibland. Det var folkdansare, det var
gymnastiklarare, det var vanliga la-
rare, det var danspedagoger, dansfor-
skare, spelman Vi hade saledes en
mycket skiftande bakgrund och aven
skilda krav pa vad seminariet skulle
ge och det kom val fram i viss man
under avslutningsdiskussionen.

Programmet
Tidsmassigt var programmet i vart tyc-
ke valdisponerat med mojligheter till
bad och trevlig samvaro bade mitt pa
dagen och eftermiddagen for att inte
tala om den harliga bastun som av-
slutade varje dag. Vi dansade i 3 pass
pa formiddagen sa det kunde bli un-
gersk czardas, finsk polka och svensk
enbenspolska efter varandra och det
var lite svart att stalla om sig ibland
men det var roligt och larorikt. Efter-
middagarna var vikta for kinetografi
och forelasningar. Det var manga in-
tressanta sporsmal som togs upp pa
forelasningarna. Huvudtemat var pols-
kans utveckling i Europa och framfor-
allt i Norden men ocksa principerna
for koreografiskt arbete inom musik-

och donsfolklorens omrade behandlades.
Mej gav naturligtvis Henrys forelas-
ningar och diskussionen det mesta ut-
bytet eftersom det var "sa nara ting"
som behandlades men aven de andra
var intressanta och idegivande.

Ja, ideer fick man ju och man stallde
osokt fragan:

Varfor maste man aka till Finland
for att fa uppleva en sa trevlig och
larorik kurs? Finns det intresse, tid,
utrymme, pengar for nagot liknande i
Sverige? Kan och vill Svenska Ung-
domsringen satsa pa en sadan kurs-
form eller kan man intressera nagon
annan organisation?

For onekligen behovs sadana har
kurser dar vi kan bredda vart kun-
skapsfalt, fa kontakt med och vetskap
om andra landers problem och install-
ning till dessa och sist men inte minst
viktigt, kontakt med manniskor som
sysslar med dans och musik utanfor
var tranga folkdanskrets.

Som avslutning vill jag garna under-
stryka att jag ar overtygad om att var-
je deltagare akte hem fran seminariet
med nagot nytt och med inspiration
att fortsatta sitt arbete hemma for
dansens fromma och det tycker jag ar
ett gott resultat. Stig Ahl

SKIVNYTT
Grammofonbolaget Sonet fortsat-
ter den fornamliga linjen att ge
ut kvalitativ folkmusik pa LP-
skivor, nagot som Hembygden ti-
digare haft anledning uttrycka sin
uppskattning over.

Pa skivdiskarna ligger en LP
med halsingespelmannen Walter
Ramsby. De sammanlagt 22 spa-
ren upptar latar pa klarinett, spi-
lapipa, kohorn och lur. Inspel-
ningen har skett utomhus och
ackompanjeras av fagelkvitter,
nagot som inte verkar paklistrat
utan ger Ramsbys framforanden
en saregen bakgrund.

A-sidan upptar vallatar ur Erik
Nilssons repertoar och dessutom
Klarinettvals efter Karl Bjork-
lund, Ganglat fran Bergsjo samt
polska fran Ovanaker.

B-sidan domineras ocksa av
vallatar framforda pa pipa, horn
och lur. Alia utom en har ham-
tats fran Dalarna.

I den ganska omfattande skiv-
produktionen av svensk folkmu-
sik, utgor Walter Ramsbys inspel-
ning ett vardefullt tillskott som
det ar latt att rekommendera.

Rune Holmberg


