Musikpedagoger frän Éskilstuna
hedrades vid Folkmusikens Dag

I närmare tio år har folkdaiisare
och musiker i Sörmland firat sin
speciella dag en gång om året just i
Parken Eskilstuna. Folkmusikens
och Folkdansens Dag i år blev
inget undantag från den långa raden av lysande skådespel som Parken-publiken nu förväntar sig.
Något över 1000 personer, spelmän,
och dansare från länet underhöll
större delen av dagen.
Man inledde med ett uppträdande
från scenen då distiktsföreningens
hedersordförande, disponent Fritz
Anderssdn, öppnade dagen med att
hälsa publik, dansare och spelmän
välkomna. Programmet som bjöds
var omväxlande och ett uppskattat
inslag var Vappersta—Lasses fingerlek på tre olika och gamla dragspel.
Spelmansförbundets ledare, Gustaf
Wetter, Katrineholm erinrade om
vad musiklärare Göte Wallén gjort
för folkmusiken, inte bara i Eskilstuna, och överlämnade förbundets silvermärke. Gustav Wetter vände sig
sedan till John Norrman och kallade
honom till hedersledamot av Spelmansförbundet. Samtidigt överlämnade han också förbundets guldmedalj.
Det musicerande statsrådet Svante
Lundkvist, hade inbjudits till den
här högtiden, men tvingats tacka nej Tillsammans uppgick spelmän och dansare till ett antal av 100. Det hördes ut över
på grund av andra engagemang. Han stora orkestern stämde upp frän scenen.
sände dock sina hälsningar.
Senare på eftermiddagen delade
spelmän och dansare upp sig i
smågrupper och posterade sig på olika håll i Parken för att underhålla
den mångtaliga publiken.
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M å n d a g e n den 2 3 aug. 1971

Gustaf Wetter — 2:a fv — gläds åt det alltmer ökade inslaget av ungdom i Folkdans gillen och spelmanslag. Makarna
Bosse och Birgitta Björkman, Eskilstuna p«nkerar här Gustav Wetter, Katrineholm och Kristina Frohm, Gnesta "återväxtensystrarna
Anna-Malin och Maria Blomberg.

100-talet spelmän och dansare
på Sörmlandsdagen i Parken
Vänner av falkmusik och folkdanser fick sitt lystmäte på söndagen då Sörmländska Ungdomstingen
och Sörmlands spelmansförbund arrangerad© traditionsenlig spel- och dansstämma i Parken, Eskilstuna. Ett 100-tal spelmän och dansare, från Sörmland
mest, men också "utombys" bjöd på nära två timmars sång och dans från Teaterns scen och avslutade
det hela med allspel och folkdanser i det gröna.

Spelmansförbundets hedersordförande Gustaf WetterfrånKatrineholm inledde stämman med
att leda spelmännen i ett h e j dundrade
allspel medan U n g domsringens Fritz Andersson svarade för de välkomnande orden.
Mest handlade det sedan om spel
och dans, men ett högtidligt mellanspel förekom också då Gustaf
Wetter uppvaktade musiklärare
Göthe Wahlén och musikdirektör
John Norrman meds pelmansför- ••
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fromma. Staterådet och violinspelmannen Svante Lundkvist var
inbjuden men kunde inte komma
— hans märke, vilken valör det
nu har fårv ara innestående tills
vidare.

Det var förvisso de gamla folkdräkternas dag, både spelmän och
folkdansare var förstås skrudade
i sådana. Men publiken fick ock- Märkeshedrad blev musikdirektör John Norrman som fick
så se hur det kundeg å till när motta spelmansförbundets guldmärke via hedersordföranman speladeu ppt illd ans i det- den Gustaf Wetter.
ta seke.!s början. Fyra danspari
*
oilvarlig konsekelskiftesdräkter visade det alltdet
ansade polskor och med sig tre av sina 42 förnämli- kurrent omJ—publiken — varrrlorJ_

