Festlig spelmansträff
hölls i Sparreholm
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På bilden ses Malmabygdens spelmanslag med Bror Andersson,
Bertil Sjöberg, Sören Ohlssono ch Ingvar Andersson. Som lyssnare sitter Gertrud Nyholm och Gunnel Claesson båda från Södertälje och Veronika Åberg, Dan Svensson båda från Oxelösund.

Solig spelmansträff

Gertrud Nyh och Gunnel Claesson, Södertälje, samt Veronica
Åberg och Dan Svensson, Oxelösund, lyssnar på MalmaspeU
männen Bror Andersson, Bertil Sjöberg, Sören Olsson och Ingvar Andersson, som kom ut i ljuset ett tag.
FLEN: Det är väl ingen som tror att spelemän och folkdansare är
ett blygsamt släkte. Men man tycker det var onödigt att de en s&
vacker dag som lördagen gömde sig i logens mörker. För ute sken solen så vackert och färgrikt strålande ned mellan lövens täthet och gav
fin stämning åt vacker sörmländsk natur vid Båvens strand. Det hela
gäller den stora spelmansträff, som arrangerades vid Sparreholms
vackra hembygdsgård i arrangemang av Malmabygdens spelmanslag och
Hyltinge hembygdsförening.
Inemot 100 spelmän ooh fodkdamsajre firån VästmanLa/nd ocih Sörmland mötte upp till denna fest i
stråktoner och folkdans. Taktfast flöt
toner och klacksmäLliasr ut frånHembyigidsföreniingen-g senaste nytillskott,
den stora lioigen. Där inme hade man
dock svårt att tillgodogöra sig all

den färgprakt som här visades upp.
Utomhus hade man de bästa kulisserna för gammalt folknöje, för den
något vildvuxna
hembygdsgården
med sin kupermg och giröna gräsplättar skulle ha stått dig fint mot
de vackra hembygdsdräMerna och die
mustiga stnängaklantgerna.

Spelmansträffen vid Hyltinge Hembygdsgård i Sparreholm på lördagen blev en verklig succé. Av 80-talet förutanmälda spelmän och dansare kom det över 100, således fler än arrangörerna och Spelmansförbundet räknat med, men så var det också n verkligt fin och vacker sensommardag. I träffen deltog spelmän och dansare från Fagersta, Sala
och Västerås, olika orter i Sörmland och även Stockholmstrakten representerades. Dessa välkomnades till Sparreholm av ordf i Hyltinge Hembygdsförening Nils Björkman.
Man började uppspelningen och håller på med arkivet för folkdans
dansandet på logen med polskor, pol- kom med en ny syn på dessa. När
ketter, kadriljer och schottis av de man träffas dansas det i regel, dan
olika grupperna och när man spelat ser från olika landskap i stället för
av sig den värsta yran på logen fort- att komma med idén att man i förs- :
sattes det i små grupper ute i fria ta hand ska spela musik från bygnaturen samt på planen framför den, samt dansa danser från det i
Hembygdsgården till långt in på nat- landskap man är i. Enligt Sjöberg är i
det en gammal tradition.
ten.
Spelmansförbundets ordförande Ar- Under kvällen sköts även fram tanne Blomberg, Södertälje uttryckte sin ken om bildande av ett folkdanslag
förhoppning att dessa épelmans- och i Sparreholm och går den saken att
dansträffar ska bliva en tradition realisera blir det första gången som
varje år vid denna vackert belägrt?. dtta händer i Hyltinge. Försök har
hembygdsgård och det fick han fullt jorts tidigare men alltid strandat på
instämmande i av de medverkande 0Trund av för dåligt deltagarantal. Efspelmännen och dansarna.
I ter den succéträffen hoppas man dock v
Henry Sjöberg från Södertälje^somJ att intresset har blivit stimulerat.
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^ DET BJÖDS P Å folkmusik
vid
onsdagskvällens
parkkonsert i Södertälje. Det var
förstås stans livaktiga
spelmanslag som stod för takt och
ton och bjöd på låtar från olika landsändar. Intresset
för
svensk folkmusik tycks vara
stigande och spelmanslag och
folkdansare får väl ta åt sig en
hel del av äran.
Även kommande onsdagskonsert i Stadsparken kommer att
bjuda på en del folkmusik —
kanske främst sydamerikansk.
William Clauson och Los Guaramex kommer på besök och
svarar för en stunds trivsam
underhållning. Vi kan vänta
fullsatt på parkbänkarna!

