Torsdagen den 20 aug. 1970

-LÄN

STIDNIN

GEN-

Vem går till final
i mungigaspel?
Mungiga — vad är det? Jo, ett
musikinstrument från 1400-talet
och ett av våra äldsta instrument.
Ett epålettformat, enkelt instrument av järn, försett med en lätt
ståltunga. Instrumentet
sättes
mellan tänderna och ståltungan
knäpps med fingret varjämte tonhöjden regleras genom volymförändringar av munhålan.
På 1800-talet var det förbjudet
att använda mungiga — den ansågs vara ett djävulens instrument. Instrumentet kallades då
horngiga och på den spelade man
dansmusik och anser var ett djävulen© redskap.
I sommar hölls SM i mungigespel i Junsele. En flicka från Dalarna som bl a spelade Gärdebylåten segrade.
Instrumentet kan också användas som smycke och bärs i en läderrem runt halsen.
På Täljedagen som anordnas av
Södertälje Sportklubb den 30 augusti blir det final i miungigespel.
Provspel ningar för uttagnimg till
finalen pågår för närvarande.
Täljedagen är tänkt att bli en
hela familjens stora fest. Det blir
dragkampstävling mellan deltagare från olika nationer där det gäller att visa vem som är starkast.
Man har räknat med a/tt ha fyra
lag i denna dragkiamp.
Bondkomikern Al Joe ska uppträda, Les Kör ska sjunga och
popbandet Blueset ska spela.
Det blir ett festtåg genom staden med Södertälje Blåsorkester i
täten. Det blir bamkiarusell, tufftuff-tåg, virvelvind, tornado, spikslagning, porslinskrossning och
ringkastning. Med andra ord —
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en hela familjens stora fest.
— Vi är optimistiska och tror
att det också skall bli vackert väder, säger arrangörerna.
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