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Dansparad var hojdpunkt
under Folkets hus-dagar
Jo, nog vet katrineholmarna var Folkets bus ligger. Del
blev ordentlig folkvandring
och mycket publik pa SB gott
som varje evenemang under
Folkets hus-dagama i helgen.
Medlemsorganisationernas
eget seminar! urn om bur huset
an vands fick daremot stalls in
pa grand av for lagt deltagarantal.
- Men vi kommer igen. Det
bar ai ju en vikt ig friga. Da' rffir kommer vi art forsoka
samla organisation? rn a en
vardagskva'H i stallet, sager
styrelseordforanden
Bjftm
Johansson.
Folket hus-dagarna 3r ett riksvackandc evenemang som syftar
till att Oppna portarna for en bred
allmanhet. I Kalrineholm hade
Polkets hus-fOreningens kulturjrupp plocka ihop ett varicrat
program med tonvikten pa dans,
bade dans i uppvisningsform och
dans for besOkarnan sjalva.
Det borjade redan i fredags
cvall med valbesokt disco for

ungdomar fran 13 ir och uppat
och knots ihop med tedans For
vuxna till Nordbergs orkester pa
sondagsefterm iddagen.
Nagraprogrampunktersominte handlade om dans bjods del
ocksa pa, danbland flera filmforevisningar. Vi kunde bland
anant konstatera att de gamla favoriterna Kalle-Stropp och Grodan Boll fortfarande uppskattas
av barnen.

Helgens kulturella hojdpunkt
blev inte ovantat den over tvfi
timmar langa danskavalkad som
Verdandis folkdanslag presenterade pa lord agsefterm iddagen.
Vi fick folja historien fran medeltidens langdans och danslekar
fram till dagens discodans och
bugg och litet mer tillfalliga modeinslagsom fageldansen.
Anda sedan nySr har folkdanslaget arbetat pa silt program och
man har verkligen lyckats fa fram
Helgarderad tester
bade dct tidstvpiska och den sanDuD:s teatergruppp Studio 83 na gladjen.
hade pa sondagsef term iddagen
I slutandan engagerades danspremiar pa en nyskriven pja\s. Fi- lararen Bert-Ove Sallstedt som
askot ka I lades den, men del var finslipade programme! och dessnog att gardera sig i overkanl,
utom stallde upp som presenta- Vi har haft lite otur under tiir.
forberedelserna. En av deltagarna ar sjuk och en annan upptagen Kulturkollision
Hjalp utfran hade man ocksa
av bandy. Darfor tvingades vi arbeta om pjasen anda in i del sista. tagit nSr det galler musiken. Det
Result a let har nog blivit del mest borjade med Inger Bergjords meosannolika man kan se i teater- deltida flojt, fortsatte med folklivag. Men huvudsaken ar att ung- ga toner fOrmedlade av Malmadomarna far chansen att spela in- bygdens B-lag och Britt Svanfor publik, sager ledaren Bettan strom och Ake Lind fran KatrineKratz.
holms spelmanslag och avsluta-

des med moderna rytmer av Musikskolans storband.
Musiken gav ett fint understttd
till dansarna. Men vid ett tillfalle
blev det en lite lustig kulturkollision. Det var nar An der Schonen
blauen Donau dansades till
ackompanjemang av keyboard,
elbas, klarinett och trummor. Det
lat inte ilia, bara annorlunda.
Att publiken i Cosmos overfyllda salong uppskaliade programme! och initiative! fran Verdandis folkdanslag och medarrangorerna ABF och Teaterkatten ATF var inte att ta miste pa.
Spontanta, taktfasta applader
togs upp gang pa gang. Dragspelaren Ake Lind lyckades till och
med fa publiken att tralla med i
Ganglat fran Appelbo.
En vardigare avslutning pa
folkmusik- och dansaret 1990
kunde vSl katrine holm arna knappast bjudas.
Duger inte barnlekar?
- F-n ta er, Kuriren, om ni inte
skriver att det h3r blev succe, sa
Folkets hus kulturboss Rolf Ed-

strom rakt ut i salongen nar han
tackade de medverkande.
Det hotel kanske han kan behova battre i samband med revypremiaren. For den h3r gangen
kommer superlativen alldeles naturligt.
Mer tveksamma kanner vi oss
infer det knattedisco som samtidigt pagick en trappa upp i Pelarsalen. I en mork lokal med blinkande spotlights och discodunk
pa hogsta volym var det meningen att smabarnen skulle dansa.
VarfOr maste man overfora
tonaringars och vuxnas sSlt att
roa sig pa barnen? Varfor duger
inte ringlekar till dragspelsackompanjemang langre?
- Jag tycker det ar roligt att
aven ungarna far kanna pa det
har. Se, v ilk en gladje de visar, sa
RolfEdstrom.
Kanske det. Men vi sag aven
barn som drog sig undan och holl
for oronen.

c
B&de wienervals och mer
foikliga inslag vlsades upp.

*n

Danskavatkaden inleddes med medeltida ringdans.

Trots en del slrul blev del
premiar for DuD:s teatergrupps nya pjas, somforsakerheis skullftitt namnet Fiaskot. Foto: Claes Sirombere

