Latar fran Vingaker
ute i handeln i dag...
Nu bar den kommit. "Latar
fran Vingaker". Den omskrivna
och efterfragade EP-skivan i
produktion
Kulturnamndeq,
Vingaker. En Kfel-skiva, som
ger belagg for att de gamla fina
spebnanstraditionerna
lever
kvar an i dag och att hembygdens folkliga sang- och musikhistoria skapar kontakt med
gangna generatloner. Inspelningen ar gjord av EuropaProduktion AB i Solna.

o

En verkligt bra sklva. Med
sang- och spelmansgladje i ett
rikt f!6de. Sprittande livsglad
musik. Beprbvade spelman och
fOrnama kftrsangare har lyckats
fa bygdens gamla kulturella
sang- och musikliv att leva upp
pa nytt.
SPELMANSLAG
H5gsj6 Spelmanslag f8r arvet
fran Vingakers gamla fina spelman vidare med den aran. I en

o

skanklat efter Carl Erik i Lind,
upptecknad av Gustaf Wetter.
Skanklatar
spelades
pa
brdllopen f6rr i tiden, && maten
bars in. Melodien kunde ocksa
forekomma som kadrilj. Sa
kommer
Viala-marschen,
komponerad av J.A. Carl6 i
Stockholm med barndomsanknytning till Viala by och tillagnad
Vingaker s
Hembygdsf5rening.
I spelmanslaget ingar Ivan
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LATAR FRAN VINGAKER

Omslaget till den nya Ep-skivan med "Latar fran Vingaker", som borjar sdljas i
dag mandag pa biblioteket. En bild av Skends i Vingaker.

Andersson, GOte Hurtig, Rudolf
Jansson och Birger Larsson,
som taktfast gnider fiolerna.
Lantz
hanterar
basfiolen
medan Sanfrid Johansson och
Richard Eriksson leker fram
folkmusikaliska toner pa dragspelen.
Monica Sj6strand fran Marsj6
sjunger till eget gitarrackompanjemang skillingtrycket
"Marsjodramat" med text av
F.E. Karlsson.
En flickkOr fran Vidakersskolan har lyckats utmarkt med "En
afton pa oljaren" med text och
musik av Philip Widen. Men sa
star ocksa musikdirektOr Spnia
Ulf fOr sangararrangemariget
och fOr dirigentskapet.
Slutligen framfor en Vingakerskdr den kanda "Vingakersdansen" likaledes ledd av
Sonia Ulf.
SOUVENm
Genom den har skivan har
Kulturnamnden velat sli ett slag
fOr
kulturen,
berattar
bibliotekarien Carl-Bertil Oster.
Allt har gatt bra. Allt net perfekt. Det har varit trevligt och
spannande att spela in skivan.
Alia har iagt ner hela sin sjal i
fOretaget och gjort sitt allra
basta. Fran HOgsjO spelmanslag
via Monica Sjbstrand, Vidakersskolans flickkor till VingakerskOren. Eldsjalen och drivkraften
har varit musikdirektOr Sonia
Ulf. Som med sin energi och sitt
eminenta kunnande gjort en bestaende insats.
Skivan saljs fran mandagen
den 10 juli pa Vingakers bibliotek
och efterhand p4 alia biblioteken
1 Vingakers kommun. Till ett
pris av 14 kr pr styck, kOper man
2 skivor far man dem fOr 25 kr.
Vingakersborna bor passa tillfallet och handla snabbt. Skivan
ar ocksa lamplig att ge bort till
vanner och bekanta. Dessutom
vill Kulturnamnden lansera den
som en souvenir fran Vingaker.
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