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Spelmannainvasion
t i l l s t ä m m a i Umeå

• PÅ TORSDAGEN BÖRJADE
det komma spelmän i massor till
Umeå. Man samlades redan på
förmiddagen till uppspelning för
Zorn-märket och fortsatte även
på eftermiddagen. På kvällen var
det dags att samlas till första
samkväm och middag. VF tittade
in till uppspelningsjuryn och fick
lyssna till Jan Häggströms i Husum uppspelning. Den stränga

juryn, som syns i förgrunden, var
herrarna Rajås-Jonas Eriksson
Boda, Gustaf Wäller, Katrineholm, och Nils Stålberg, Vindeln.
I dag fortsätter uppspelningarna
och man gör ocksål en utflykt till
bl. a. Stornorrfors innan det är
dags för kvällens stora folknöje
— dansen på Rådhustorget i
Umeå.

Västerbollens Folkblad lördag 16 juni 1 9 6 2

-

é

- w v W Ä i
•

SPI

-

Dans lill stråkar i regnpaus
o
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DET S Ä G I N T E vidare lovande ut för fiolmusiken och
dansen på Rådhustorget i Umeå i saband med Riksspelstämman på fredagskvällen. Det regnade praktiskt
taget hela dagen men strax före "full tid" bröt molntäcket upp och solen tittade fram. Men det var sa
dags då. Alltför många hade skrämts bort, vilket var

Regn störde programmet
andra riksspelmansdagen
Programmet lör spelmanastämmans andra dag — fredagen —
blev delvis spolierat av regnet. Den planerade utflykten till bl.
a. Stornorrfors fick inhibieras och dansen på Rådhustorget, som
Umeå stads turistnämnd skulle anordna, blev inte vad man hade
planerat. Visserligen slutade det regna och solen tittade fram
men pu blikaitslutningen var inte vad man hade hoppats. Synd
för spelglädjen var på toppen»

Uppspelningen för Zk>m-miärket
fortsatte
programenligt och ett
mycket stort antal prövadie inför
den stränga juryn. Uppspelningen
fortsätter i dag, HöfrcLag, med börj a n redan klockan tio förmiddag.
Samtidigt börjar man också med
generalrepetitionen flor diet omfattande festprogramimet på Gammliavallen.
Klockan 17.00 samlas spelmännen och foLkdansarna på Järnvägstorget, och därifrån igår avmairschen till festligheterna på Gaimmliavallen, till tonerna av hundratals fioler. Väl fraimme på Vallen
hälsas deltagarna väJkiama av stads-

konsulent Nils Presto och därefter
bjuder Viksta-Lasse som medverkade, på musik. Det blir vidare
sång av operasångerskan
RuskMargit Jonsson och som avslutning folkdainsupipvisning. I händelse av regn förflyttas programmet
till Sporthallen.
HEMBYGDSBRÖLLOP
PA SÖNDAG
På söndaig bötrjar högmässan i
Gammliakyrkan Helena- Elisabeth
en halvtimme tidigare än vanligt.
Orsaken är att man måste utrymma kiyrikan i god tid för Söndagens
hemibyigdisbröllop, då Bo Hiilpers,
Stockholm, skall förena sina öden

synd då det var ett verkligt förnämligt program som
spelmännen och folkdansarna presterade. Här kunde
man tala om verklig spel- och dansglädje. På bilden
svänger folkdansarna om på torgets asfalt med de
ackompanjerande spelmännen från olika delar av landet i bakgrunden.
- SIDAN TJUGO -
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I Katrineholms-Kuriren

är skall spelas

Riksspelmän och folkdansare från landets alla hörn träffades på Umeå rådhustorg på fredagskvällen. Här ovan letar
en av de äldre kämparna fram sin fela medan kamraterna är redo. Mer om dansen på torget på sid. 17 och 24.

