
.LÄN STIDNINGEN. 

Stämning och spelglädje i en av Torekällbergets gamla gårdar vid en av de senaste årens alltmer upp-
märksammade spelmansstämmor. 

Största satsningen på 
vårt folkliga kulturarv 

Årets riksspelmansstämma blir avslutning och höjdpunkt på den stora foUdore-vecka 
som äger rum i Södertälje den 11—17 juni. Veckan innebär den största satsning som gjorts 
i Södertälje på vårt folkliga kulturarv. Årslångt förberedelsearbete har utförts av arran-
görerna — Sörmländska Ungdomsringen, Södermanlands Spelmansförbund och Södertäl-
je kommuns kulturnämnd. Under veckan blir det bl a en scenföreställning med dansare 
och musiker från bl a Finland, Danmark, Norge och England. 

En av Sörmlands trivsammaste 
spelmän ^ Wappersta-Lasse 
från Vagnkärad — rättar till 
slipsen innan han tar nya tag på 
sitt favoritinstrument — mxigde-
burgaren! 

Att Södertälje fått bli plats 
för sommarens festligheter be-
ror både på kommunens nu 
riksbekanta kultursatsning och 
på att det är 50 år sedan den 
första spelmanstävlingen ägde 
rum i Södertälje — den 2—3 
juni 1023. Arrangör då ar östra 
Södermanlands kulturhistoriska 
förening. Platsen för årets 
stämma är densamma .som då: 
Torekällberget! 

Folkloreveckan inleds annan-
dag pingst med stämma. Den 
följande veckan blir fylld av 
folkmusik och dans. 

En stor del av Sveriges bästa 

spelmän kommer att mötas i 
Södertälje. Och folkdansare 
frän sex länder möter också 
upp. Det blir tre olika scenpro-
gram med musik och dans av 
direkt folklig karaktäi'. 

På sex olika platser i kom-
munen anordnas det utställ-
nmgar kring folkmusikaliska 
teman. Troligen bKr det också 
en folkmusikkurs under veckan. 

Enligt gammal god sörm-
ländsk tradition kommer 
det att bli många tillfällen till 
dans till spelmansmusik under 
veckan. Fyra stora samkväm 

kommer att stå öppna för alla 
spel- och danslystna. 

Parallellt med de olika pro-
grammen pågår under torsdag-
lördag uppspelning för det be-
kanta Zornmärket — vars 
s silvermärke upphöjder sin 
ägare till "riksspelman". 

Den avslutande stämman på 
söndagen blir kanske den stör-
sta sörmländska spelmansstäm-
man genom tiderna — med 
högtidlig Zornmärkesutdelning 
och musik och dans från hela 
landet. 

DUKE 

Största satsningen hittills t Södertälje på vårt gamla svenska kulturarv görs i sommar med den stora folklore-veckan den 11—17 juni. Så 
här trevligt hade man vid en tidigare spelmansstämma på Torekällberget. 
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