Tisdagen den 6 februari 1990

Lästringe gånglåt
inleder stämman
Det blir förstås Lästringe
gånglåt som inleder den
kommande spelmansstämman i Eskilstuna. Förstås?
— En sörmländsk spelmansstämma måste öppnas med Lästringe gånglåt,
annars är den inte värd
namnet,
fastslår
Kåre
Widén, ansvarig för Eskilstuna Spelmansgilles tredje
stämma.

Eskilstuna Spelmansgtlle tränar inför stämman den 17
februari. En stämma som nu börjar bli tradition.
(Foto: Lasse Larsson).

— Det blir en uppvisning
med en för dagen hopsatt
dansgrupp av lokala politiker,
lovar Kåre Widén.

Den uppvisningen, liksom
gammeldansen, äger rum på
kvällen. Då arrangerar även
Barnkulturcentrum dans för
alla små och stora med barnasinnet i behåll. Hela Folkets
hus, där stämman hålls, ska
användas för ett eller annat
folkmusikaliskt syfte. Lokala
hantverkare ska också finnas
I söndags övade gillet på på plats och visa prov på sina
denna och andra allspelslå- alster.
tar som ska genljuda stämman lördagen den 17 febru• Stipendium
ari.
För första gången ska ett
Spelmansstämman i Eskils- spelmansstipendium delas ut
tuna börjar bli en tradition. på stämman. Enligt uppgift
Gillet bildades 1987 och arran- går det till "en yngre person
gerade den första stämman från Eskilstuna". Gillet vill
1988. Årets upplaga blir alltså särskilt uppmuntra ungdoden tredje i raden.
mars intresse för folkmusiken.
Som vanligt väntas spelmän
och
folkmusikintresserade
Spelmansstämman
Inleds
från hela Mälardalen. Förra alltså med Lästringe gånglåt.
året besöktes stämman av ett För den intresserade kan vi
1000-tal
personer,
varav tala om vilka andra allspelslå100-talet spelmän.
tar som blir aktuella under
lördagen:
— Det blir säkert minst lika
många i år, tror Ulla-Britt WiHambopolketten "En liten
strand, ordförande i Eskils- pöjk", "Vals från Vallby" eftuna Spelmansgille.
ter Lönnborg, "Flenmo skänklåt"
och
Eskilstunalåten
• Politisk vals
"Hambo efter SkäcklingeFrans". Stämman avslutas,
Nytt för i år är en politiker- helt traditionsenligt, med "Österåkers brudmarsch''.
dans.
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