TÄLJESOÄRÉN
SOM BÖR

EVENEMAISG
UPPMÄRKSAMMAS

Tack vare ett lika ovanligt som
förnämligt initiativ kommer södertäljeborna på onsdag i nästa vecka
att få vara med om ett trivsamt
musikaliskt evenemang. Då anordnas nämligen en Tälje-soaré i
Mariekällskolan under medverkan
av blåsorkestern, sångarförbundet,
A B F - k ö r e n och Spelmanslaget.

rangera en gemensam afton våren
1960. Och sedan rfcss har riktlinjer
för programmet dragits upp och
övningen igångsatts. Nu har man
kommit så långt att datum för
soarén kunnat fastställas och det j
blir, som ovan nämnts, onsdagen
den 23 mars kl. 19.30 i Mariekäll- ,
skolan.

Initiativet till detta musikaliska
samarbete togs i höstas av de tvä
energiska herrarna Thure Enberg
och Folke Nordeman i spelmanslaget. Egentligen var det Thure
Enberg som kom upp med förslaget, säger hr Folke Nordeman vid
samtal med Länstidningen. Han
kom till mig och vi blev båda e n tusiasmerade för saken. Förfrågan
hos de tre övriga organisationerna
gav positiva svar och vid ett sammanträde i slutet av november b e stämde man sig för att söka ar-

— Vi hoppa.s nu att denna form
av samarbete skall fortsätta, säger
hr Nordeman, och att det åtmin- stone en gång om året skulle k u n - I
na bli en gemensam afton till
fromma för musiklivet i Södertälje.
Vid onsdagens Tälje-soaré med- j
verkar Södertälje blåsorkester u n der ledning av Thure Söderlund,
Södertälje
sångarförbund
under
ledning av Thore Cederholm, Södertälje A B F - k ö r under ledning
av Inge Ingemarson och Södertälje
spelmanslag under ledning av Folke Nordeman — sammanlagt ett
hundratal medverkande. Det blir
ett förnämligt program som framförs med rikt inslag av folkmusik
och -sång. N u är det bara att hoppas att Södertäljeborna tar tillfället i akt och möter upp i stora
skaror. Ett initiativ som detta är
nämligen värt all uppmuntran.

