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Katrineholm

spelmansgenerationen
pa latkurs
i Skoldinge

Det Mr or den nya generotionen spelmdn som sfco /6ra traditionen vidare. Ndgra av deltagarna pd Idtfcursen spelar upp pd grasmattan utan/oY Katrinebergs gdsthem i Skoldinge.

Kursdeltagarna har med sig en helt ny repertoar hem /rdn Idtfcursen. Hfir fir det Annifca
Borge, Starrholmen som tecknar ner en ny l&t.

Det ftr ingen fara for folkmusikens framtid — atmlnstone inte om man ska doma efter bur det sag ut
nar Sodermanlands spelmansfbrbund arrangerade en
latkurs pa Katrinebergs gftsthem i Skoldinge under
helgen.
Kursledningen hade hoppats pa 19—29 deltagare.
Men det kom nastan 50!
— Det fir tva—tre ganger sa manga som vi hade hoppats pa sftger Arne Blomberg, en av kursledarna.
Det var en ny generation spelmMn som var med i
Skoldinge. Ungdomar i aldrarna fran tio ar upp till
ungefar 25 dominerade pa kursen.
— Det ar det som fir det roliga. Nttstan ingen av de
som Mr bar brukar vara med pa vara kurser. De ftr en
ny generation for oss, berftttar Arne Blomberg.
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— Men det ar ocksa manga
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Det ar manniskor som vill
redan kl 19 i fredags kvall.
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