Festival i Hallsberg
medfolkmusikpd sondag
Vid musikfestivalen i Hallsberg den 25 maj kommer man
bland annat att satsa pa en folkmusikfest 1 hembygdsparken i
Hallsberg, liksom forra aret, dar
det bjuds pa spelmansmusik,
folkdans, sang och mycket mer.
Folkmusikfesten ordnas direkt
efter Hembygdsforentngens fest,
pa sondag. Yard for festen blir
Erland Bohlin. I ar blir det inte
bara underhallning for besokarna. Aven de skall fa vara med och
skapa festen, genom sang och
musik.
- Tanken ar att vi vill visa att
det finns manga kulturtraditioner
just i Trel&s-bygden, Hallsbergs
kommun. Mer an man tror. Darf or bar vi nu satsat pi ett program

just med visor, musik, danser och var liten, genom muntliga tradihistorier fran Hallsbergstrakten, tioner.
berattar Erland Bohlin.
- Det ar roligt att Evert Sahlberg gett sig tid att teckna ner de
barnvisor man sjong for honom
Eiksspelemannen Evert Sahl- som liten, anser Erland Bohlin.
berg frin Hallsberg blir som vid
Ostansjo Pensionarskor finns
fjolirets fest den "roda triden" i ocksA med vid festen och sjunger
folkmusikfesten. Forutom att han visor de larde sig i skolan pi 20gor egna singer med musik har talet. Norrbyringens Folkdanslag
han ocksa arbetat med att teckna bjuder pa dans och Kurt Rosen
ner gamla barnvisor som han hor- berattar gamla Narkehistorier.
de nar han var liten. Nagra av Som avslutning pa festen skall
dessa kommer att framforas av alia vara med och spela och
Marianne Figelbrandt. En vals sjunga. Darfor uppmanar arransom han komponerat kommer gorerna att alia som kan spela
ocksi att framforas genom Halls- nagot instrument, och d£ ocksi
bergs Spelmanslag. Evert Sahl- "Fiolen min" och "Viggen" skall
berg underhaller sjalv med att ta med sig dessa till festen. Resten
beratta, spela och sjunga om en av publiken fir sjunga och tralla
visa han hort och lart sig, nar han med.

Onsdagenden21 maj 1975

Riksspelemannen Evert Sahlberg fran Hallsberg, blir den
"roda traden" i musikfestivalens, folkmusikfest.

