Torsdag 30 november 1978

90-tal personer kom
till "invandrarafton"

I går kväll var det full fart i Folkets hus i Sköldlnge. Lokalen livades för kvällen
upp av musik och dans tills golvet bågnade och luften tröt. Det var Sköldinge Bildningsråd och Åsa programkommitté som hade ordnat en invandrarafton för bygdens folk, vilket hade lockat ett 90-tal personer av alla åldrar.
In vandraraftonen höll på att bli en afton utan invandrare! I publiken stod inte
många att upptäcka och den chilenska gruppen från Södertälje, som skulle dansa
och sjunga, hade lämjnat återbud av okänd anledning. Men efter ett tag dök folkdansare från Jugoslaviska föreningen i Katrineholm upp.
Aftonen inleddes litet trevande, men snart hade tre tappra spelmän från Malmabygdens spelmanslag värmt upp stämningen betydligt. En vals från Sollund och en
polska från Skedevi fick alla att "släppa loss" betydligt.

"Valla spelmanslag samlat under ekarna i Julita" skriver Annalisa Karlsson,
Valla, ko^t och koncist om sitt tävlingsbidrag, Jodå, nog är det här en sommarbild. . .
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Dessa tre spelmän från Malmabygdens spelmanslag värmde upp deltagarna i invandraraftonen i Sköldinge åtskilliga grader. Hela Folkets Hus fylldes av musik,
och snart var alla uppe på dansgolvet för att lära sig dansa folkdanser från Sverige
ocfr Jugoslavien. Foto: Erik Wiksholm.

Tre danspar från Malmabygdens
folkdanslag visade Sköldingeborna
hur man dansar olika polskor. Speciellt fascinerande var det att se
slängpolka dansas av experter.
Dansen påminner starkt om en centrifug och man väntade bara på att
få se en av dansarna komma singlande som ett löv genom luften.
Efter några danser tröttnade folkdansarna på sin uppvisning och bjöd
i stället upp hela publiken till en
enda stor "alldans". I ring, på led,
genom tunnlar och in i krumelurer,
två och två, fyra och fyra, åtta o.
^Åtfca,! gipfcc^.sen r u n ^ j ^ f r j J A ^ ,
ö lagom «yacsM,<wm myckfctaVW.ma^PA
passade man på att l ä r a ^ u t en fr|ardans med pussar, kramar och tåtrampningar.
Efter en kaffe- och frisk luftspaus
var det jugoslavernas tur att visa
sina danser. I de danserna håller
man varandra i handen och dansar i
en halvcirkel. Grundstegen är relativt lätta, men kan broderas ut till
att bli verkligt invecklade. Fördelen

med att dansledet är öppet i båda "Curiåsa". Eleverna håller på med
ändarna är att nya dansare kan ett projekt som kallas "från gruvort
hoppa in hela tiden, och det var just till förort", och de har använt hösvad som hände. Efter en liten stund ten till att samla in material om
var hela golvet fullt av dansande. Sköldinges historia. En av de intresDe som arbetat hårdast med att santaste sakerna de funnit är en
ordna den lyckade träffen i onsdags sång som skrevs till Folkets hus inkväll, är eleverna på Asa folkhög- vigning 1912. Något namn har den
skola. Ett par dagar hade de satt till inte, men texten handlar om Kanför att baka allt kaffebröd som gick torps gruva och sjungs på melodin
åt i pausen, och de delade också ut till "Arbetets söner".
ett specialnummer av sin tidning
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