S N Måndagen den 8.6.70

Ett folkdanslag ställer upp till en medeltida dans i tidsenlig klädedräkt och miljö på
Nyköpingshus.

Festlig
folkdansuppvisning

NYKÖPING: Färggranna
folkdräkter och temperamentsfull folkmusik präglade
söndagen på Nyköpingshus.
Festisalen — en rapsodi av
folklig musik och dans från
medeltiden till nutiden hade
arrangerats av Södermanlands spelmansförbund och
Sörmländska ungdomsringen.
Det betydde att danser med
underliga namn som branie,
farandole och allemande varvades med de mer välkända
turerna hambo, schottis och
polka.
Hela eftermiddagen pågick
dansen och musiken såväl inne i salarna som ute på borggården.Några japanska gäster måste ha betraktat tillställningen som mycket exotisk.
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-talsdräkter
Dansare i
utgjorde vackert blickfång

Så här säg det ut när folkdanslagen från Nyköping och Oxelösund framförde de medeltida
danserna i llfOO-talsdräkter på Svenska Flaggans dog i Oxelösund.
OXELÖSUND: Folkdansen framför Folkets hus terrass i Oxelösund på Svenska Flaggans dag
blev en praktfull uppvisning av både dräkter och danser från medeltiden. 1400-talsdräkterna, som
folkdansarna från Oxelö Gille och Nyköpingshus uppträdde i för första gången, utgjorde ett mycket
tilltalande blickfång. Både stilen och färgerna är synnerligen tilltalande även för ett nutida synsätt. Sörmländska Ungdomsringen, som innehar dräkterna, är verkligen att gratulera.
Medeltidsdanserna i den medel- både i processionen från Salutor- naldagen i Oxelösund, där man
tida kostymeringen var betydligt get till Folkets hus och motsatta den här gången hade inställt det
svårare att skilja från andra folk- vägen tillbaka.
traditionella talet.
danser, om man inte är expert på Musikkåren, musiksällskapet,
danskonst. Till dansframträdan- manskören och körsällskapet svadet spelade musikanter från Sö- rade för största delen av prodermanlands spelmansförbund, grammet under ledning av muvarav några hörde hemma i Oxelö sikintendent Arne Sehlstedt. Den
Gilles spelmanslag.
välljudande musiken liksom sångFanbärare från olika organisa- framträdandet gav en extra festtioner svarade för flaggprakten lig prägel åt den svenska natio-
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