
Under hela torsdagen hörde man 
nappataget med zommärkesjuryn 

Lasse med eftertryck. Jag har 
bara försökt spela fiol en gång. 
Det lät som när man slaktar en 
gris! 

Någon gäng 1907—08 spelade 
Vappersta på sin första-magde-
burgare hemma i Nyköping. Se-

låtar spelas i alla smygar i Södertälje FolkeU hus. Här är det Jonny Soling från Orsa som mjukar upp inför ^^ 

dan kom han till Vappersta i 
Vagnhärad, blev traktens spel-
man på dragspel, lärde bl.a sin 
"Vappersta-vals" av en gam-
mal fiolspelande kusk vid går-
den. 

Och under de sista åren har 

så Vappersta-l^isse blivit något 
av en "rikskändis" bland lan-
dets spelmän. Och på söndag 
kväll — kl. 21J5a i TV 2 — spe-
lar Vappersta i Hasse Tellemars 
musikprogram! Litet tidigare 
pä söndageftermiddagen har 

förmodUgen — ta i trä — s ^ V ® 
sitt Zommäriie vid Riks- '/^^^^j i^ l tt f l l l 

nansstänunan på Torfekäll- • ; " ' 

han 
fått 
spelmansstänunan 
berget! 
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V y SÖDERTÄLJE KULTURNÄMNDS VECKOPROGRAM • 15-22 JUNI 
- s musik 

Svenska låtar « 
Fredag 15 juni kl 1930 Estrad 
I detta program f å r vi möta bl a 
ö-gruppen med Ceylon WaUin 1 
spetsen för ett tiotal spelmin. 
Klart att det blir musik också med 
andra gästande spelmän! 

Dansar 
Lörd 16 jwni kl 19.00 (Obi!) Ettrad 
Ett program med fyra folkdans-
lag. Norska springleUcalaget är 
enkom sammansatt för detta pro-
gram. Sibbo folkdanslag från Fin-
land har gästat oss för två år se-
dan medan Rågödanslaget och det 
estniska "Kassari" är välkända 
från tidigare program bl a 1 Ton-
klubben. 

Kolingen 
Lördag 16 juni kl 2330 Ettrad 
Nattiné med Ivo Cramérs nya 

balett "Kolingen, svärmor och po-
lisen". Albert Engströms typer i 
ett komiskt program till musik 
av ti a positiv, klockspel, glashar-
monika. 

Både teater" och musikcheckar gäl-
ler till samtliga program. Vårsä-
songens checkar förfaller d 30 juni. 

F O L K E T S K U L T U R 
12 jiini öppnas i Estrads foajé en 
utställning kring musik-Sverige 
och svensk folkmusik. Vad gör vi 
egentligen med folkets musik ? En 
debattutställning med överrask-
ningar. 

R I K S S P E L M A N S S T A M M A N 

Söndag 17 juni Torekällberget 
13.00 Allspel under ledning aV 
Gustaf Wetter 
13.25 Trepolsk fråii Danmark , 
13.40 Nils Erik Baehrendtz delar 
ut Zommärken 
14.45 Sprlngleiklaget från Norge 
15.00 Spelgrupper f rån hela Sve-
rige 
15.45 Vappersta-Lasse med drag-
spel 
15Ä) Spelgrupper 

16.00 Allspel och aktivitet i går-
darna 

M I D S O M M A R I J A R N A 

Fredag 22 juni kl 10.00 . 
Midsommarstången kläs vid gam-
la ålderdomshemmet. Program-
verksamhet kl 14.30 på planen ne-
danför ålderdomshemmet. 

M I D S O M M A R I M Ö L N B O 

Fredag 22 juni kl 12.00 
Midsommarstången kläs på skol-
gården, Mölnbo gamla skola. Pro-
gramverksamhet kl. 17.00 på 
gamla fotbollsplanen. 

Estrads biljettkassa öppen 
t.o.m. 16 juni. Tel. 0755/618 80 
kl 15.30—19.80 samt 1 timme 
före föreställningen. Kassan 
öppnas åter 15 angfnsti. 

Upplysningar om folkloreveckan 
även på automatisk telefonsvara-
re 0755/305 80. 

Torekällberget 
l" Byggnaderna öppna varje dag kl 

11—17. Trafikskolan öppen lör-
dagar och söndagar kl 12—15. 

Söndagen den 17 juni 
Kl 11 FrUuftsgudstJänst med 

Frälsningsarmén 
Kl 13 Riksspclmansstämma 
Se vidare under musik 

I Röda längan visas från 10 juni 
utställningen S Ö R M L A N D S K A 
S P E L M Ä N 

Denna utställning kommer att 
handla om nöjesliv förr 1 världen Jj 
så som det uttrycktes i. spelmans-
musiken och dansen därtill. Dels -
berättar vi om dansmusikens ins-
trument och historia, dels om dan-
sen och ett axplock Sörmländska ^ 
spelmän. 
En del spelverktyg kommer att 
finnas till beskådande som t.ex. 
nyckelharpor, fioler av olika slag^ 
däribland en 6-strängad sådan 
från Sorunda, en trollviolln från 
österåker m.m. ^ ^ p j 

Dansmuseets chef: 
Vi måste satsa mer 
på folkliga dansen! 

Södertälje speilmansförbunds och Sörmländska ungdomsringens 
utställning "Folkets kultur" i Estrads foajé i Södertälje är en 
utställning som redan börjat väcka debatt: 

— En ofantligt väsentlig utställning! Den pekar på den vik-
tigaste riktningen inom dansen — folkdansen med omkring 
100.000 aktiva dansare i landet, sade Bengt Häger, Dansmuseets 
intendent, som på torsdagseftermiddagen tittade pä utställningen. 

— Det är viktigt att bl a "kommunalgubbarna" få r upp ögo-
nen för att folkdansen och folkmusiken lever så Intensivt i just 
Sörmland. Att den folldiga kulturen i Sverige inte bara är en. 
f råga för Dalarna! j,. 

— Och anslagen till folkdansen och folkmusiken borde mång-
dubblas. Här rör man sig ju med kulturyttringar som redan har 
en väsentlig förankring hos många människor, kulturformer som 
mänga fascineras av och själva utövar! 

— Pä Dansmuseet planerar vi att i feifruari själva ha en stor 
debattutstäUning kring folkdansens litäiinlng i Sverige. Vi har ju 
redan knuten till oss en av landets främsta kännare på folkUg 
dans — Henry Sjöberg från Rönninge. Och museet är redan 
centrum för forskningen kring vårt lands folkliga danstraditio-
ner. Det är det arbetet vi nu vill föra vidare! i 7" PJ 
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i Spelmansglädje 
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Nattinépå Estrad: > 

Ivo och Kolingen 
• På lördag kväll — kl 23.30 — avslutar Estrad i Södertälje 

, sin välmatade vårsäsong med en nattiné, kring Ivo Cjrarnérs, 
nya balett — "Kolingen, svärmor och"^lisén^'. Som alla väl 
förstår bygger baletten på Albert EijigsWäms klassiska ko-
ling-teckningar. Balettmusiken är litet annorlunda än van-
ligt. Den har liämtats från bl a positiv och speldosor. Koling-
baletten ingår i Kringellek — Södertäljes stora sommarsats-
ning på svensk, folklig kultur. 
Q På bilden: Så här glad var den församlade Cramérbalet-
ten när de häromdagen repeterade sin "koling" ute i Haga-
parken. Ivo Cramér är den leende, stående mannen längst 
till vänster! ' ^ r / S : 6 

i varje buske! 
L.r tg.L 

• — 1974 skall vi vila 'bara. Men 1975 hoppas jag se er 
alla här igen, för då firar vi vårt förbunds 50-års jubileum, 
sade Arne Blomberg, Södermanlands spelmansförbund till 
den jättepublik av spelmän och folkmusikintresserade, 
som samlats i solskenet på söndagen för att fira riksspel-
manstämma uppe på Torekällberget i Södertälje. Och 
Vappersta-Lasse med sina magdeburgare behövde inte 
vänta förgäves i solskenet. Ur Nils Erik Baehrendtz hand 
kxmde han hämta sin zomplakett i guld! — "för sin stora 
kulturella insats genom att samla och bevara den äldsta 
dragspelstraditionen". Maken tiU folkmusikalisk fest har 
nog aldrig skadats förr på Berget Ur varje vrå steg låtar 
från spelmän i " b u s k ^ l " . SIDAN 7 

• Gustaf Wetter — hedersordförande i Söder-
mwnlands spelmansförbund — ledde med svän-
gande stråke allspelet under uppmarschen till 
årets riksspelmansstämmn på Södertäljes Tore-
källberg. Fotw Bjam UndtMm 

DE GEMYTLIGA dansarna i det danska danslaget Trepolsk hann bli goda vänner med sodertaljehorna 
under Kringellek-veckan^ De uppträdde på Ganggatan — se .bMen - på en socmidemokrausk park-
fest ute vid Taxinge-Käshy, på sjukhus, pensionärsti^ffar, ålderdomshem. ., ^f Ii h}. f i 

Kringellek med 
trepolsk, stabb-
dans och sång 

SÖDERTÄLJE: I gär kväll fort-
satte veckans "KiingeUek" i Söder-
tälje med stabbdans och trepolsk 
samt tvä framträdanden av truba-
duren Fred Lane, som fick ersätta 
Trotto, en grupp vandrande engel-
ska sångare, musiker och dansare, 
vilka fått förhinder i sista stund. 
Inför ett nästan fullsatt Estrad bjöd 
en grupp pä fyra danspar och två 
spelmän frän Danmark på en fin 
uppvisning av långdanser och 
polskor av medeltida ursprung, ett 
program som inte torde ha visats 
utanför Danmarks gränser tidigare. 

Jäma-Turinge folkdansgille ser-
verade också något nytt och ovan-
ligt, nämligen stabbdans, ett pro-
gram med bröllopsdanser trån förr, 
där de olika turerna utspelar sig 
kring brudparet och en stubbe. Det 
nu synnerligen vältrimmade laget 
genomförde det krävande program-
met med stor inlevelse och dans-
glädje. En del av hedern för det 
goda resultatet får tillskrivas Henry 
Sjölierg, som studerat in program-
met och som ledde föreställningen. 

I kväll fredag blir det svenska 
låtar på Estrad och på lördag kväll 
folkdans från våra övriga nordiska 
grannländer.^^ / S - ^ - ? ! -


