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SLU:s SOMMARTING
i DAMMHAGEN, Stjärnhov,

O

lördagen den 16 och söndagen den 17 juli.
PROGRAM:
Lördag: kl. 16,00: Distriktstävlingar i körning och hästuppvisning. Kl. 20,00: DANS på 2 banor.
Söndag: kl. 13,30: Hälsningsanförande av SLU:s distriktsordförande Olle Eriksson, Mörkö Kl. L3,45: Södermanlands
Spelmansförbunds stämma, (se särskild annons). Kl.
14,30: Föredrag av författare Gösta Carlberg. Kl. 15,15:
Spelmansstämman fortsätter. Kl. 16,00: Sång till luta av
Wilhelm Julinder. Kl. 16,45: Fotboll mellan distriktsstyrelsen och avdelningsordförandena. Kl. 18,00: Fri gammal
dans. Kl. 19,30: Nytt uppträdande av Wilhelm Julinder.
Kl. 20,00: DANS på 2 banor.
För dansmusiken svarar: Hill mans och Katrineholms Spelmanslag. Vanliga basaranordningar. — Servering — socker medtages. Utmärkta bad- och campingplatser.
Till talrikt besök inbjuder
Södermanlands distrikt av SLU.

Spelmansstämma
i DAMMHAGEN, Stjärnhov,

söndagen den 17 juli kl. 13,30. Ett 50-tal sörmländska
spelmän medverka. Föredrag av författare Gösta Carlberg:
"Svensk sommar och svensk ungdom".
Lördagen den 16 kl. 20—0,30, söndagen den 17 kl. 18—21,30
gammal dansmusik av spelmännen.
Nationalklädda fri entré. Till talrikt besök inbjuder
Södermanlands distrikt av SLIT,
Södermanlands Spelmansförbund.
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50 spelmän
till SLU-ting
vid Stjärnhov
Sprittande allrpogemusik av
ett 50-tal sörmländska spelemän, DM-tävlingar i körning
och hästuppvisning, författaren
Gösta Carlberg och lutsångaren
Vilheln) Julinder är några av
de dragplåster Sörmlands SLUare lockar med vid sommartinget vid pammhagen invid
Stjärnhov på lördag och söndag.
Tinget inledes med tävlingar- j
na, som börjar kl. 16 på lördags- j
eftermiddagen. Då drabbar de j
ungdomar, som vid kretstävlin- j
garna länet runt kvalificerat sig
for deltagande, samman för att
visa vad de kan när det gäller
att visa upp en häst eller att köra
ett paråk genom trånga portar,
återvändsgränder och andra besvärliga historier.
På söndagens digra program
står bl. a. uppspelning av ett 50tal spelmän i Sörmlands spelmansförbund. Dels kommer hela
styrkan att spela med Jan-Martin Johansson som dirigent, dels
kommer spelmanslagen från Södertörn, Södertälje, Eskilstuna,
Skogstorp och Bettna-Vadsbro
att vid separata uppspelningar
visa sin skicklighet. Dessutom
blir det föredrag om landsbygdens kulturella problem av förf.
j G. Carlberg och i ett par repriser
i låter Vilhelm Julinder höra sig.
En fotbollsmatch mellan SLU:s
distriktsstyrelse och ordf. i lokalavdelningarna kommer säkert
att sätta sinnena i svallning. Och
för övrigt blir det vanliga fest- j
anordningar, bl. a. dans på två iv
banor, och för gästerna från an- ;d
dra orter finnes utmärkta camping- och badplatser invid festplatsen.
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Spelmansstämma
och SLU-samling
vid STJÄRNHOV
Den 16 och 17 juli anordnar Södermanlands SLUdistrikt sitt traditionella sommarting vid Dammhagen,
Stjärnhov. I samband med
detta kommer Södermanlands
spelmansförbund att på söndagen ha sin årliga spelmansstämma.
Festligheterna börjar på lördag
med distriktsmästerskapstävlingar i körning och hästuppvisning
med kvalificerade deltagare från
avdelningar och kretsar. Spelmansstämman inleder söndagens
program, under ledning av lantbrukare Ivar Hultström, Flöda
fors. Ett 50-tal sörmländska byg
despelmän kommer att medverka
Anmälda är bl.a.: Axel Andersson, Vadsbro, Arthur Andersson,
Granhed, Alfred Andersson, Flen,
Erik Andersson, Katrineholm,
Ernfrid Andersson, Katrineholm,
K. R. Ahlberg, Sköldinge, C. G.
Axelsson, Flodafors, Ingvar
Claesson, Katrineholm, K. Ericsson, Katrineholm, John Ekman,
Katrineholm, Erik Enholm, Katrineholm, Artur Forsberg, Katrineholm, Arvid Gogman, Bettna, Thure Hedlund, Katrineholm,
Ivar Hultström, Flodafors, Arvid
Johansson, Katrineholm, Göte Johansson, Bettna, Allan Karlsson,
Bie, Arvid Karlsson, Bettna, Otto
Karlsson, Katrineholm, Evald
Larsson, Vingåker, Arne Svensson, Katrineholm, samt Thure
Wedberg och Gustaf Wetter, Katrineholm.
Uppspelning blir dels av den
samlade spelmanskåren och vissa
lag, som brukar uppträda separat på stämmorna. Bland dessa
kan nämnas laget från Bettna—
Vadsbro. Dirigent blir Jan-Martin Johansson, Bromma. Några
av de äldre spelmännen kommer
liksom tidigare med soloframträdanden. I ett avbrott i spelmnnsstämman talar författare Gösta
Carlberg om Svensk sommar och
svensk ungdom. Hr Carlberg är
ju känd inte minst genom sin senaste roman Botulf Bonde.
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