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Kultur i Sörmlands späckade -musikaliska
sommarprogram är klart. I första numret av nya
tidningen Folkbullen meddelas på vilka platser
Folkmusik- oeh Dansåret 1990 ska firas. Förra
årets storsuccé Musik på sörmländska slott och
herresäten fortsätter. I år har den vuxit till 38
konserter på fjorton slott, däribland Nyköpingshus. Unga svenska solister lanseras särskilt. På
en del slott blir det stora publiknamn.
- Bort med knätofsen från
folkmusiken, utropar arrangörerna av Folkmusik- och Dansåret i Sörmland.

garmärket. Tävlingen om vilken kommun som erövrar flest
märken pågår fram till årsskiftet.

Och det är Margaretha Berg,
landstingsråd och ordförande
i stiftelsen Kultur i Sörmland,
programchefen
Lennart
Lundblad samt främst i detta
sammanhang, Leif Johansson.

Tillbaka till vår gamla kultur, är mottot för denna musikoch danssatsning.

Han är folkmusikkonsulent
på KiS, "utbildningsminister"
i Södermanlands spelmansförbund och spindeln i nätet detta speciella riksår som Sörmland tagit täten för.
- Vi menar inte att vi ser ner
på knätofs. Det viktiga är att

• ffiiA

• Slottskonserter
' Musiken på slott och herresäten knyter också an till traditionen.
Delvis förekommer
gamla instrument och sångsti- Countertenor Mikael Bellini
lar, sådan musik som förr spe- och lutspelare Sven Åberg
framträder på Nyköpingshus,
lades på slotten.
- Fastän vi bjuder på intim
musik av speciell karaktär
lockar konserterna fler åhöra-

i år ett av slotten i musikserien.

stora subventioner till solist. Arrangörerna i kom-

Fem konserter blir det på Nynäs slott i sommar.
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1 LundMad och låter lika lyrisk som programaffischen för riksspelmansveckan.

• Kalendarium
Den är som bekant mycket
knätofsfri - .en. softad vit och
grönskande bild av en fiolspelerska i eka utanför Nyköpingshus.
Arrangörerna har låtit arbetsgrupper ute i kommunerna ansvara för mycket av programmet. Deras "Gräv där du
står"- arbete har gett önskat
resultat. - Det kalendarium arbetsgrupperna presenterar är
mycket ambitiöst, tycker Leif
Johansson. Han framhåller,
att detta blir den största folkmusikaktiviteten i Sörmlands
historia.
I nya tidningen Folk-bullen
finns, förutom artiklar, kalendariet för slutet av april, mag
och juni. I slutet av maj ska
hela sommarprogrammet vara
färdigt.
* ~*i
Det stora kapet är förstås
att
riksspelmansstämman,
folkmusikens största begivenhet, går av stapeln i Nyköping
11-17 juni. 100-lSÖ personer beräknas delta i själva stämman.
Men man vet att stämmor också lockar till sig många andra
spelemän som spelar utanför.
Dalmasar och andra får tävla här om den finast^ utmärkelsen, Zornmärket i silver (i
guld delas sällan ut), om
bronsmärken och diplom.
Söndagen blir en höjdpunkt
på stämman. Då spelar nyutexaminerade, "eprillans färska
spelemän", upp för en jury.
Arrangörer av denna rikshändelse är Sörmlands spélmanslag, äldst i landet, och
Sörmlands ungdomsring.

da.
I år har konserterna utökats med 35 procent. Mot elva
slott förra året finns det i sommarens program fjorton med
38 konserter sammanlagt (28
förra året.)
Nyköpingshus har införlivats i slottsmusikserien. Den 6
juli bjuder countertenor Mikael Bellini ochjgitarr- och lutspelaren Sven Åberg på toner
som hör de gamla stenmurarna till.

grammen väl, förklarar Lennart Lundblad.
Han pekar stolt ut valthornisten Sören Hermansson, ackompanjatör på Gotland av
världsstjärnan Barbara Hendricks. I sommarserien spelar
Sören naturhorn.
Vidare Anders Kilström, internationellt
framgångsrik
som många av de övriga solisterna.

• Knyts ihop

Trior, kvartetter, kvintetter,
damgruppen
Sophisticated
I Nyköpingstrakten blir slot- Ladies, blockflöjtsfenomenet
ten i övrigt Nynäs, privatägda Dan Laurin och världsstjärnor
Hånö, elisabethansk musik som Lars Roos och Loa Falkdär, Södertuna med barock- man (på Gripsholm) samt
Hans Leygraf (på Säfstaholm)
musik, Tureholm och Ökna.
ingår också i serien.
Dessutom två spelmän, Olof
• Unga solister
Johansson och Roger Tallroth.
På Tureholm är det Oxelö- Så knyts slottsmusiken ihop
sundsfödda Katarina Pilotti med den musik som arbetsfolsom sjunger med Suzanne ket på slotten lyssnade till och
Kroon-Hahr som pianoackom- till Folkmusik- och Dansåret
panjatör.
1990.
En musikhändelse utanför
Katarina går på mycket fin
operautbildning i London, serien är Kronaspelet, den 5
Guildhall School, efter solis- juli på Nyköpingshus och den
tutbildning på Musikhögsko- 4 juli på Sundbyholms slott. På
lan. Hon fick förra året Sörm- 1600- tals-instrument av den
lands landstings kulturstipen- typ som fanns ombord på regalskeppet Kronan, förlist utdium.
Unga svenska solister som anför Oland, spelas det till en
i
hon är seriens portalfigurer. I dramatisering.
ÅSA LUNDQVIST
år har landstinget gett extra

av juni bjuder den allmänheten en dansvecka. Folkdanser
lärs ut varje kväll. Det blir också danskamp mellan Flen och
Holland!
I Gnesta ordnar köpmän och
dansare gemensamt karneval
den 2 juni.
Sä kan vem som helst beställa uppdansning hos Svenska
ungdomsringen för Dansbor-

