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Alla ska
beröras
av musiken
Riksspelmansstämman 1990 kombinerad
med kulturveckan i Nyköping, samt kommunvisa arrangemang under
folkmusikoch
dansåret
1990
fick
framskjuten plats när
styrelsen för Södermanlands
Spelmansförbund samlades till
möte i Gnesta. Några
spelmän hade utrustat
sig med instrument och
de bjöd på uppskattad
underhållning.
Bland
deltagarna fanns också
"Brö-Kalle" som fick
rungande applåder för
en innehållsrik historia
hämtad från västra de-

der manlands Spelmansförbund, Sören Olsson. Vår ambition är att sprida ett antal
aktiviteter över hela Sörmland, hela året. Folkmusikens och folkdansens år ska
göras till en samlad manifestation, men det ska samtidigt
ses som början till en förstärkt verksamhet.
Vid styrelsens sammanträde informerade Ingemar
Skoglund om en lång rad aktiviteter som diskuterats och
planeras runt om i Sörmland. Programmet i sin helhet kommer att växa fram
inom den närmaste tiden.

• Viktigtår
— Sörmlands
Spelmansförbund ser 1990 som ett viktigt år, säger Sören Olsson
och Arne Blomberg gemensamt. Då ska grunden läggas
för hela nittiotalets

Ingen spelmansträff utan musik. Här är det Sören Olsson, Anita Hedlund och Bernt
Olsson som underhåller.

Sörmlands
Spelmansförbund och Sörmländska Ungdomsringen, som fått äran
att arrangera "Folkmusik
och dansåret 1990" har redan
lämnat "startblocken" när
det gäller planeringen. Riksspelmansstämman och Zornmärkesspelningarna är bara
en del i en lång kedja av arrangemang.
Målsättningen är, att alla
på något sätt ska beröras av
det för Sörmland unika musik- och dansåret.

• Manifestation
— Riksspelmansstämman
är givetvis det största evenemanget i Sörmland under
1990, men absolut inte det
enda, säger ordföranden i Sö-

nei. v i ser aet som väsentligt
att vår folkliga kultur får en
mer etablerad och accepterad roll i vårt kulturliv och vi
ser stora möjligheter att
starta en kraftfull utveckling
1990.
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Vid en träff i Gnesta diskuterade Sören Olsson,
ordföranden i Södermanlands Spelmansförbund,
Riksspelmansstämman med kulturnämndens Eva Thunér,
kommittéledamötema
Ingemar
Skoglund,
Christina Frohm och Bo
Björkman samt turistchefen i Nyköping, Hans
Rundgren. .

