Nordiska spelemdn
pa Djurgdrdsstdmma

Spelmanslag
pa Furuliden
PA F\iruliiden 1 Katrlneholm
bar man i traditionsenlig stil till
de gamlas fo'rnojelse anordnat en
egen liten rndsomanarfest.
Pa midsommarafton gastades
man av Katrineholms spelmanslagr och det norska folkdanslaget
fran Hallingsdal ,som ocksA Mr
r8nte stor uppskattning.
Pa midsommardagen bj5d ett
20-tal sangare fran Katrineholms
pensionarsforening pa underhallning ooh bada dagarna medverkade kyrkoherde Ingvar Ander'z^n.
I PestHgheterna avslutades med
|ett par sommarpsaljner.

uppvaktade
pa Harpsund

Spelemanst&get drar genom Eskilstuna pfi, vdg t°ll Djurgdrden och "stamman" ddr.
Sbdermanlands Spelmansiorbund
ordnade pa midsommardagen <-n
nordisk folkmusikstamma pi Djurgarden i Lskilstuna, dar ett trettiotal svenska spelman, 10 norska
folkdansare, ett finsk« folkdanslag
samf deltagare fran Aland samlade

c:a 3 000 ahorare och Sskadare.
Till tonerna av fioler och pipor tagade spelarna och dansarna i s|prakande folkdrakter fran Smorparken
till Djurgarclen, dar det spelades i
backar och stugor.
De norska gasterna visade upp

en del folkdanser, bl a Hallingen och
Springardansen. Maria
Hogetveit
framforde norskestev, episk sang
utan ackompanjemang,
Hallgrim
Berg spelade munharpa och ocksa
langluren och hardangerfelan kom til)
anvandning.

Nar spelmansstamman i Eskilstuna
var avslutad pa roidsommar'dagen for
spelmansforbundets styrelse och det
norska spelmannen och folkdansarna
till Harpsund dar statsministen Erlander oeh hans gaster fick lyssna till
musik och beskada hur akta hallingdans ser ut.
Efterat visade statsministern de ny*
komna gSsterna omkr'ing pa Harpsund och berattade att det inte fanna
nagra barn dar denna midsommar
och att man darfor inte rest nagon
majstang.
Gast pa Harpsund var bl a engelsmannen James William Raisin och
hans hustru. Raisin ar en gammal
van till statsministern.

1:4Midsommarfirande p&
Furuliden
Midsommarfirandet p*
liden i Katrineholm pagL_
dagar.
Pa midsommaraftl
gastades man av Katrine!
Bpelmanslag och det norska
danslaget fran Hallingdal.
sommardagen bjods man pa
av ett dussintal sangare fran
sionarsf Sreningen i Katrine^
som bl. a. framfbrde "Nar mail &r\
en glad pensionar", "Nu ar'
sommar" m. fl. glada visor,
ftfranden Knut Karlsson tactfadev
f6r att man fatt komma dit och
~" '
sjunga. Bada dagarna medve
de ocksa kyrkoherde Ingvar
derzen.

Nordiska spelemdn
pa Djurgdrdsstdmma

Spelmanslag
pa Furuliden
Pa Furuliden 1 Katrineholm
har man i traditionsenlig stil till
de gamlas fornojelse anordnat en
egen liten mdsomonarfest.
Pa midsommarafton gastades
man av Katrineholms spelmanslag och det norska folkdanslaget
fran Hallingsdal ,som ocksa Mr
rSnte stor uppskattning.
Pa midsomimardagen bj6d ett
20-tal sangare fran Katrineholms
pensionarsforening pa underhallning ooh bada dagarna medverkade kyrkoherde Ingvar AnderIz&n.
FestHgheterna avslutades med
I ett par sommarpsalimer.

Folkdansare

Spelemanstdget drar genom Eskilstuna pd. vdg f'll Djurg&rden och "stamman" dar.
Sbdermanlands Spelmansiorbund
ordnade pa midsommardagen i-n
nordisk folkmusikstamma pa Djurgarden i Lskilstuna, dar ett trettiotal svenska spelman, 10 norska
iolkdansare, ett finsk; folkdanslag
saint deltagare fran Aland samlade

c:a 3 000 ahorare och askadare.
Till tonerna av fioler och pipor tagade spelarna och dansarna i ajprakande folkdrakter fran Smorparken
till Djurglirclen, dar det speladea i
backar och stugor.
De norska gasterna visade upp

en del folkdanser, bl a Hallingen och
Springardansen. Maria Hogetveit
fratnforde norskestev, episk sang
utan ackompanjemang, Hallgrim
Berg spelade munharpa och ocksa
langluren och hardangerfelan kom til'
anvandning.

Nar spelmansstamman i Eskilstuna
var avslutad pa midsommat'dagen for
spelmansforbundeta styrelse och det
norska spelmannen och folkdansarna
till Harpsund dar statsministen Er«
lander oehhans gaster fick lyssna till
musik och beskada hur akta hallingidans ser ut.
Efter§t visade statsministern de ny*
komna gSsterna omkring pa Harpsund och berattade att det inte fanna
nagra barn dar denna midsommar
och att man darfor inte rest nagon
majstang.
Gast pa Harpsund var bl a engelsmannen James William Raisin och
hans hustru. Raisin ar en gammal
van till statsministern.

Midsommar firande p&
Furuliden

Midsommarfirandet pa
llden i Katrineholm pagick
dasrar
Pa midsommaraftpneB
gastades man av Katrinehblms,
ipelmanslag och det norska
danslaget fran Hallingdal
sommardagen bjods man pa
av ett dussintal sangare fran
sionarsfSreningen i Katrineholm
som bl. a. framforde "Nar mail arj
en glad pensionar", "Nu ari aet
sommar" m. fl. glada visor. <
ffiranden Knut Karlsson tactfaae
f5r att man fatt komma dit och
sjunga. Bada dagarna medve ade ocksa kyrkoherde Ingvar
derzen.

