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Var med om kröningen

av 1990 års

VÅRFLICKA/VÅR POJKE!
FREDAQ 15.30

Elisabeth Wingård-Ohlsson, en av sångsolisterna, visar upp Från inspelningarna av Vingåkersskivan i österåkers kyrka.
den första Vingåkersskivan i LP-format, som börjar säljas på Här ses en del av Vingåkers orkesterförening under framfölördag i samband med Vingåkers marknad.
randet av Elis Hansons "Gotländsk svit'.

Vingåkersskivan klar

Ett marknadserbj ödande
— i rattan tid. Ja, eftersom
Vingåkers marknad sammanfaller med "STIM-lördagen" med sång och musik
på gator och torg». Vad kan
väl då passa bättre än att
starta försäljningen av den
första riktigt äkta Vingåkersskivan! Det vill säga, en
hel LP med Vingåkerslåtar
av Vingåkersbor.
Skivtiteln är "I Vingåker i
Sörmland", och bakom namnet
döljer sig i huvudsak visor och
folkmusik men också inslag av
såväl marschtakter genom
Högsjö blAsorkester (med An-

ders Lindh som ledare) som
klassiska tongångar, när Vingåkers orkesterförening (under
ledning av Helena Hellström)
spelar bland annat Mölnervisan
ur Gotländsk svit, som Elis
Hanson, tidigare musikkonsulent i Vingåkers kommun, en
gång skapade.
Kulturtradition
Bakom utgivningen står kulturnämnden i Vingåker med
Lars-Åke Holmgren som producent och författare av texten
till skivomslaget. Här betonas
de stolta kulturtraditionerna
inom musikens, dansens och
dräktskickets områden...

Liksom hur lätt det var att
samla musiker och sångare till
skivan "I Vingåker i Sörmland".
I ett reportage i KatrineholmsKuriren berättade vi om inspelningarna, som huvudsakligen
skedde i österåkers kyrkan
(tack vare den fina akustiken!)
den 16, 17 och 18 mars men
också vid ett tidigare tillfälle i
Radio Sörmlands studio i Eskilstuna.
Medverkande
Från alla hörn av Vingåker
kom de: medlemmarna i orkestrar, från Småstråkarna till de
äldste och därmed mest rutinerade i Högsjö spelmanslag och

motsvarigheten i Vingåkers
folkdanslag, i grupperna Eklöv
och Humle och Patrons drängar
och i körerna, såväl sammanslagna till en enda stor som var
för sig i till exempel Smiling
Singers och Fredagskören. Förutom solisterna, förstås. Som
Monica Sjöstrand i sång och
spel om Marsjömålet och Elisabeth Wingård-Ohlsson.
Alltihop samlat för avlyssning på den första Vingåkersskivan, som för övrigt ges ut i
1000 LP och 500 kassetter och
kommer att saluföras i bland annat biblioteket och på Åbrogården.
Text och foto: LINO.

