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Spelmän bjöd på stor folkmusl

iellan spelmän och publik var det ett stort tomt dansgolv. Och det förtog kanske lite av intimiteten
mellan de två kategorierna. Det kunde inte ens högtalaranläggningen avhjälpa.

Massor av besökare sökte sig till spelmansstämman och många gjorde det bekvämt för sig.
enkelt skönt i gröngräset

Midsommardagens stora
spelmansstämma i Julita
lockade cirka 1000 personer
till den vackra hagen utanför museiområdet. Folk
kom och hade det skönt på
gräsmattorna och för att
lyssna
på
det
mest
traditionstyngda
av
allt:
äktsvensk folkmusik. Det
spelades fiol och nyckelharpa allt vad taglet höll
och ibland var spelmansglädjen så att den också bedrevs enskilt långt från scenen. S k buskspel.
Spelmän från hela Sörmland
unga och gamla fick tillfälle visa vad de dög till. Även från
Örebro gästade musiker. Malmabygdens spelmans och folkdanslag medverkade med en
Malmabygdens folkdanslag bjöd på ett par uppskattade

uppvisningar.

Fiolerna i all ära, men det var
nyckelharpan som tilldrog sig intresse vid sidan om scenen.

uppvisning. Men då och då när
musiken så krävde blev det små
improviserade dansturer på det
stora golvet.
En spelmansstämma besöks
av två kategorier. Folk med professionellt intresse och allmänheten som börjat gilla den här
formen av musik allt mer. Det
märks inte minst på dansbanorna där valsen och hambon fått
allt fler utövare.
Synd bara — och nu ska vi vara lite kritiska — att duktigt
spelmansfolk placeras så långt
från åhörarna. Och på det tycker vi att man förlorade lite av
den intima och medryckande
känslan. Bra högtalare är inte
allt även om man inom det här
gebitet nu börjat förlita sig allt
mer på förstärkarutrustning.
Fioler låter bäst utan elektronik
och kanske var det därför
buskspelet fick så stor omfattning i Julita.
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folkmusikfest vid Julita skans

och många gjorde det bekvämt för sig. Hade helt
gröngräset.

Två flickor och en pojke, tre fioler med spröda toner och högsommargrönska. Ja det är buskspel och
förekom flitigt vid spelmansstämman i Julita.

i all ära, men det var
fckelharpan som tilldrog sig inesse vid sidan om scenen.
isning. Men då och då när
ken så krävde blev det små
oviserade dansturer på det
golvet.
spelmansstämma besöks
å kategorier. Folk med pro•nellt intresse och allmänsom börjat gilla den här
en av musik allt mer. Det
s inte minst på dansbanorär valsen och hambon fått
ler utövare.
nd bara — och nu ska vi vate kritiska — att duktigt
ansfolk placeras så långt
åhörarna. Och på det tyckatt man förlorade lite av
intima och medryckande
an. Bra högtalare är inte
ven om man inom det här
et nu börjat förlita sig allt
på förstärkarutrustning.
* låter bäst utan elektronik
kanske var det därför
spelet fick så stor omfatti Julita.

