10-arsjubilerande Gnestastamma

Dansgruppen Sinkelipass dansade danser tran rena'ssansen. Har virvtar de runt i en
fyrpolska.

GNESTA: - Musik, det ar lycka, forklarar spelmannen Tord Johansson
frSn Osmo. Spelar man pa1 ett durspel sJ skrattar det mellan harder
na. Det ar darfor jag ar en si lyckljg
manniska.
Om musik ar lycka, fanns det
flera hundra lyckliga manniskor i
Gnesta som besokte den lO-Srsjubilerande Gnestastamman. Aldrig
fbrr bar det kommit si mSnga musikintresserade till Elektron pa* en
spelmansstamma.

Musik,
det or
lycka

Gnestastammans nestor ar 90-Srige
Ragnar Karlsson, som ar innehavare
av den finaste utmarkelse en spelman
kan fa - Zornmarket.

Stamman Inleddes traaitionsenugv
med trumpet/anfarer av Gbsta Nybergoch Sten Eriksson. Darefter foljde enjubileumskonsert, "Folkllgmusik och dans fran renassans" med
Sormlandska Lekare och dansgruppen Sinkelipass.
Sormlandska Lekare beslar av Marianne och Par Fura, Bernt Olsson
och Leif Johansson. Ikladda medeltlda klader spelade gruppen pa alder domllga Instrument, som fibblor,
aldre typer av nyckelharpa och munSinkelipass

Dansgruppen Sinkelipass gjorde
ett mycket fint framtradande. De
kommer fran Stockholm och har
dansat i tlo ar tillsammans. MedJemmarna heter Blrgltta Moller-Nilsson,
Anders Nilsson, Andreas Berchthold
och Gunnel Wahlgren.
- Vl flck en beslallnlng att dansa till
Sormlandska Lekare pa Hertig Karls
marknad I Nykoping forra aret. berattar Anders Nllsson. Vi skulle dansa renassansdanser och darfor studerade vl bilder och bocker fran den
tiden och vl lick anvanda var fantasi
for att utforma danserna. Det har ar
vartforslag och var version avhur det
dansades pa 1500-talet och ingen lar
ju kunna pasta att vi har fel. skrattar
han.

Det var rekorddeitagande av spelman under allspelet fran scenen. Framfor
podiet star riksspelmannen Christina Frohm och Ragnar Karlsson, 90 ar.

Riksspelman

Jublieumskonserten fortsatte med
ett framtradande av riksspelman
Arne Moden. Han berattade om sin
uppvaxttid i den jamtlandska byn Ratansbyn och bur han lardes upp till
spelman av Jon-Erik Mattsson.
Publiken blev fullkomllgt fascinerad avdenne store jamte som spelade
durspel med en kanslighet och vlrtuositet ingen kunde tro var mojllgt.
Han lyfte sltt durspel hogt over huvudet och blundade nar han smekte
fram tonerna. Arne Moden ar en masterlig spelman som for den jamtlandska folkmusiken och spelmanstradiUonenvldare.
Sagskara

Konserten avslutades med den
smalandska gruppen Sagskara. De
har i manga ar arbetat med att levandegora den sinalaudska musiken och
ar flitlgt anlitade i hela sodra Sverlge.

- Spelar man durspel ar man en
lycklig mMnniska, forklarade Tord Johansson, Osmo. Durspelet skrattar
mellan handerna.

Arne Moden, jamte, riksspelman och
virtues pa durspel fangslade publiken
pa Gnestastamman med ett masterligt
spel.

Allspelet, dar samtllga spelman
samtidigt spelar fran stora scenen,
samlade ett rekorddeitagande. Inte
mlndre an ca 120 spelman deltog. darlbland Gnestas nya spelargeneratlon som social flol i tre termincr nc

tar. Under dagen larde Sinkelipass ut
folkllga renassansdanser, Ingemar
Skoglund larde ut Sormlandska latar
pa nyckelharpa och en mangd olika
grupper och spelman framtradde pa

