Spelmansveckan
går vidare

I Tovastugans dunkel sitter ett tiotal spelmän tysta och
koncentrerade. De lyssnar för att lära låten som Axel spelar.
Foto:CALINGE LINDBERG

Spelmansveckan fortsätter med musik och dans.
Den som ännu inte kan dansa eller spela kan gå på
de kurser som ges varje dag på Stora torget.
Från kyrktornet hörs en folkmusiklåt två gånger
om dagen varje dag och i Tovastugans dunkel lär
spelmännen nya låtar av varann samtidigt som de
underhåller publiken som hittar dit.
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Folkmusik veckan låna
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arrangemanget.
Det
kommer att vara många
fantastiska
förmågor
med under den här
veckan. Det är ju också
roligt att verkligen visa
folk i Gnesta-Daga vilken mångfald det finns i
bygden, säger Per Furå,
- Det är glädjande att Gnesta, och med i arså många har ställt upp betsgruppen Folkmusik
och jobbat för det här i Gnesta 1990.
GNESTA(SN):
På elva platser i Gnesta-Daga kommer det
nästa "vecka att bjudas
på en musikvecka i folkton. Detta med anledning av folkmusik- och
dansåret 1990.

- Däremot är vi väldigt besvikna på centralortens behandling av oss här uppe under detta Folkmusik- och
dansåret 1990, säger Per Furå.
Det hela kommer att börja
måndagen den 21 maj med
"Sånger i folkton" i Kattnäs
kyrka på kvällen och först ut
blir trion Helene Westerberg,
sång, Kjell Lundh, gitarr, och
Pelle Roos flöjt.
På tisdagen i Gnesta kommer det att bli två program
som startar samtidigt på två
olika platser. Församlingshemmet vid Tinghusbaeken
kommer att bjuda på ett blandat program med visor, blues
och folkmusik. På Elektron
blir det "Läsarsånger och andliga visor" som framförs av
Ådalskyrkans
ungdomskör
samt Anna-Stina Karlsson
sång och Stig Söderström
psalmodikon.
Folkmusikgruppen
Simmings spelar gamla låtar på
gamla instrument på onsdag
vid Frustuna Hembygdsgård.
Det kommer att bli folkmusik
genom 300 år.

Kvällsmusik

Riksspelman Per Furå och Pelle Roos i Gnesta hälsar alla
välkomna till en musikvecka i folkton i Gnesta-Daga.

Sång och musik i försommarkväll blir det på torsdag i
Frustuna kyrka. Då kommer
Frustunakören och en kvintett
ur Gnesta Musiksällskap att
medverka. Vid Gryts Hembygdsgård i Stjärnhov samma
dag kommer Durspelsgruppen
57: an att bjuda på musik.
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Gammaldans blir det på fredag i Vackerby hage i Gnesta
under namnet Två gamla och
en äldre. En riktig helkväll för
dem som älskar gammeldans.
Det är en grupp som kallar sig
Gammeldax som står för musiken. Det är en kvartett som tillhör en av de bästa gammeldansorkestrarna i landet. Den
här kvällen är det också premiär för den nya dansbanan
som frivilliga krafter har uppfört. Det kommer att finnas
gott om plats då banan är hela
400 kvadratmeter stor.

M e d elever
Anna-Stina Karlsson kommer tillsammans med Musikskolans elever att framföra
"Visor och låtar från förr" på
Gnesta bibliotek på lördag.
Samma dag kommer Klemmingekören att göra ett framträdande vid Skottvångs gruva under namnet "Körsång i
folkton".
Musikveckan i folkton kommer sedan att avslutas på söndag i Björnlunda. Först med
gudstjänst i Björnlunda kyrka
med folkmusik som inslag. Det
blir både inmarsch och utmarsch till musik samt tre musikinslag av olika grupper under gudstjänsten. Som final på
veckans stora utbud har man
lagt en Spelmansstämma vid
Björnlunda
Hembygdsgård
som avslutas med dans.
LARS-ERIK ANDERSSON.

