festival nyti
Vingåkers arrangemang

Nu ska Vingåker på allvar ta upp konkurrensen med Hälsir
bon, Tierps-schottisen, Grännapolkan och allt vad deEstora
lingarna heter.
Från sommaren 1985 kommer dansfestivalen Vingålfersda
programtävling för folkdanslag. Någon sådan tävling fimns in
landet och därför tror arrangörerna på stor uppslutning}
Det är Vingåkers kommun som blir huvudarrangör, tillsanin
ortens föreningar samt Sörmlands Spelmansförbund ochfitri
Ungdomsringen. Det här blir Vingåkers bidrag till KFV pJ-oje
syftar till att göra Katrineholm—Flen — Vingåkersregiorten
attraktiv.
,
Tanken på en stor folkdansfestival i Vingåker har funnits i
arbetsgrupp har skissat på idén och nu har man gett offentlijl
nerna.
ti. Sidan 8.
•

Folkdans utanför Sävstaholms slott. Sådana här motiv
kan vi få en mångfald av när Vingåkers folkdansfestival
kommer igång. Foto: Lino.

£

Nu ska Vingåker få en attraktion utan motsvarighet i
landet. Planerna på Vingåkersdansen har tagit fastare
form, och då handlar det inte om statyn eller om den
dans, som fått sitt namn efter Vingåker.
Nej, det ska bli en stor folkdansfestival, Vingåkers svar
på Hälsingehambon, Grännapolkan och Tierpsschottisen.
Det blir alltså tävlingsdans, men i en annan och attraktivare form än ovan nämnda pardanser.
I Vingåker ska det handla om dansprogram för grupper. Så mycket är klart, även om reglerna återstår att utforma.
Kring denna uppslutning av dansare från hela landet
ska skapas en festival med massor av aktiviteter, där den
redan inarbetade festen vid Sävstaholms slott är en viktig del.
Vingåkers kommun står som arrangör, tillsammans
med lokala föreningar samt Sörmlands spelmansförbund
och Sörmländska Ungdomsringen. Det här blir Vingåkers del i KFV-projektet, där Oppunda Sparbank och
kommunerna satsat pengar.

Planerna på den här festivalen
har funnits en tid, och en arbetsgrupp har skissat på Idén. Nu har
man funnit tiden mogen att
presentera planerna. Det definitiva beslutet kommer 1 början på
nästa år.
I mars har Ungdomsringen och
Spelmansförbundet lovat att ha
tävlingsreglerna klara, och i maj
hoppas kommunen kunna klubba
ett beslut. Första festivalen kan
då hållas 1985, och sedan är det
meningen att den ska bli återkommande, kanske vartannat år.
Vingåker känt

- Syftet är att göra Vingåkers
kommun känd 1 hela landet, säger
kommunalrådet K.G. Källerfors.
Näringslivet 1 kommunen,
främst serviceföretagen, bör också kunna dra nytta av den publiktillströmning som väntas.
— Det kanske Inte blir massor
första gången, men när festivalen
väl är etablerad kan det bli något
riktigt stort, tror Arne Blomberg 1
Södermanlands
Spelmansförbund.

För spelmän och folkdansare är
den här fesltvalen ett efterlängtat
tillfälle att ge folkdansen en förnyelse och en bättre status. Här
ska det alltså handla om hela
dansprogram, där dans, sång och
musik kan ingå i valfria proportioBättre än pardans

För publiken blir det Intressantare än att timme efter timme stå
och titta på pardans. Här ska folkdanslag från hela landet få god tid
att öva in program, som även kan
vara användbara 1 andra
sammanhang. Festivalen i Vingåker ska kunna ge någon form av
auktoriserlng åt deras program.
De regler för bedömning som nu
ska göras kan alltså komma att
forma dansverksamheten i landet
1 framtiden. Ett stort ansvar ligger på regelstiftarna.
Programmen kommer givetvis
att tidsbegränsas och förmodligen
blir det flera klasser.
Tre dagar anses vara en lämplig tidsåtgång, ett veckoslut med
stor final på söndagen. Det blir

Tre sakkunniga i arbetsgruppens/rån
berg och Arne Blomberg.

vänster Bengt Haraldsson, Henry Sjö-

alltså frågan om övernattningar senterade 1 arbetsgruppen är från
för mycket folk.
föreningarna V. Vingåkers och
Start 1985
österåkers hembygdsföreningar,
Vingåkers
Folkdanslag och Lions
Den första Vingåkersdansen —
som blir namnet på tävlingen — Club. Men alla föreningar, och alska enligt planerna hållas 14—18 la Vtngåkersbor, kan hjälpa tlU.
Juni 1985 med Sävstaholms slott
som centrum. Möjligen kan kvall- "Guldäpplet"
flceringstävlingar, om det blir
Priserna får också lokal anknytmånga deltagande lag, läggas ning. Vad sägs om "Guldäpplet"?
även på andra håll 1 Vingåker.
Med Sävstaholmsäpplet som moRealistiskt räknar man med dell ska åtråvärda priser tas fram
20-30 lag 1 starten. Blir Ving- 1 guld, silver och brons. Därtill
åkersdansen vad man hoppas och ska det bil penningpriser och
tror kommer anmälningarna se- varupriser.
Folkdanslag 1 hela landet komdan att bli många fler.
Vad som i övrigt kommer att ln-. mer i början på nästa år att få
rymmas 1 det här arrangemanget, meddelande om Vingåkershänger till stor del på lokala för- dansen, så att de har god tid på sig
eningar och idékläckare. Repre- att öva 1 program.

Någon motsvarighet till den
folkdansfestival som nu planeras 1
Vingåker finns inte 1 landet. Det
berättar Henry Sjöberg, stor
auktoritet pi området. Kanske
fler kommer att ta efter Idén. Därför är det viktigt att Vingåker får
en bra och välordnad festival,
som blir hållen som den främsta.
Att Vingåker med sina månghundraåriga kulturtraditioner och
sin egen Vingåkersdans blir ett
centrum för landets folkdansare
känns bara naturligt.
Det är ännu långt från tanke till
verklighet. I arbetsgruppen är
dock entusiasmen stor, och där
jobbar man vidare med sikte på
premiär 1 juni 1985.
Reportage: HALDO

Viiigåker satsar på § § | g |
V n i k folkdansfestival

Kommunalrådet K G Källerfors: Syftet med Vingåkersdansen är att göra kommunen
mer känd och stärka samhörigheten mellan
kommuninnevånarna.

Nu ska Vingåkersdansen
bli ett begrepp väl känt
långt utanför landets gränser!
För första gången någonsin kommer en tävling
för folkdanslag att arrangeras i Vingåker sommaren
1985.
Det kommer att bli i form
av en festival som pågår under en helg och ska förläggas så i tiden att andra
Vingåkersarrangemang naturligt kan kombineras.
Man räknar bland annat
Tied att slottsfesten vid
Sävstaholm ska gå av sta-

Vingåker kommer att bli Sveriges Mecka för folkdansarna
peln under de här festival- helt ny form av tävling och därför är vi tvungna att förankra
dagarna.
idén på riksnivå först, säger ArBlir Vingåkersdansen riktigt ne
på Södermanlyckad är det inte otroligt att den landsBlomberg
spelmansförbund. Det
lilla kommunen kommer att finns vissa
i Östeuropa som
flerdubbla sitt invånarantal un- arrangerarorter
sådana här tävlingar
der de här dagarna.
hos oss är det helt okänt.
Det kan röra sig runt 20000 men
- För folkdanslagen är upppersoner! Efter några år är det visningarna
mycket viktigt
möjligt att festivalen kan bli nå- inslag, men ett
de är ofta relativt
got i stil med Hälsingehambon, enkelt uppbyggda;
ett visst ansom drar uppåt 50000 personer tal danser med mellanliggande
varje år.
presentation.
Eftersom
Bakom det här förslaget lig- folkdanslag i landet har flertalet
ungefär
ger en arbetsgrupp som tillsat- samma
repertoar blir ofta den
tes av kommunen i våras och ena uppvisningen
andra lik.
där ingår representanter från - Det är mångadenfolkdansföryingåkers Hembygdsförening, eningars
strävan att nå en breÖsteråkers Hembygdsförening, dare publik
än man gör idag Lions, Vingåkers folkdanslag, och därför ligger
tävling om
Södermanlands spelmansför- Sveriges bästa enfolkdansprobund och Södermanländska gram i tiden, säger Arne BlomUngdomsringen.
Därefter har Spelmansför- berg.
bundet och Ungdomsringen fått • Föregångare
i uppdrag att utveckla projektet Den här typen av programoch utarbeta en handlingsplan. tävling tror man kommer att in• Xy form
tressera väldigt många folk— Det här kommer att bli en danslag — och inte minst kom-

när den planeade festivalen kör igdng sommaren 1985.
mer den att vara intressant för 9 Den ska stimulera till propubliken.
grammässig förnyelse samtidigt
Det är meningen att Ving- som folkliga traditioner tillvaraåkersdansen alltså ska vara tas och bevaras.
föregångare för en helt ny täv- # Utformningen ska kunna aclingsform och därmed också bli cepteras av de viktigaste riksorden viktigaste tävlingen i det ganisationerna.
här slaget. Kommunalrådet K H 0 Programmen ska vara tidsKällerfors är mycket entusias- mässigt begränsade för att pastisk inför fetivalen.
sa tävlingen och andra upp— På det här sättet kommer föranden.
Vingåker att bli mer känt i lan- # Olika ålderskategorier ska
det. Dessutom kommer festiva- kunna medverka. Eventuellt en
len att stärka samhörigheten särskild klass för barn- och ungmellan Vingåkersborna.
domsdominerande program.
- Det senaset är inte minst # Den ska vara tillräckligt enviktigt. Vi hoppas att många oli- kel för att locka till sig många
ka organisationer inom kom- deltagande lag, men samtidigt
munen vill vara med och även ligga på en sådan nivå att den
enskilda människor.
blir en god behållning för publiken.
•
Regler
För att tävlingen ska kunna
Tävlingsreglerna kommer att genomföras behövs skolorna till
utformas för att bland annat förläggningen och i viss mån utspisning av mat. Därför har man
uppfylla följande krav:
• Tävlingen ska styra folk- nu satt en preliminär tid till den
danslagens programverksam- 14-16 juni 1985.
het så att programmen blir an- Redan i början av nästa år
vändbara i lagens ordinarie kommer man att skicka ut en
verksamhet.
enkät till samtliga verksamma

