Mandagen den 13 oktober 1997 SN

Folkmusikgrupp
aker till Sydkorea
STA: Om fjorton dagar
• de ivag pa en dromresa. Det ar folkmusikgruppen Sormlandska lecare och dansgruppen
Sinkelipass, som fatt en
inbjudan att medverka pa
en konst- och kulturbiennal i Kwangju i Sydkorea.
Inbjudan kom i varas via Svenska Ambassaden i Seoul. Biennalen halls under tio veckor och
bakom den st5r den internationella folkloreorganisationen
CIOFF.
- Vi ska upptrada under en
vecka och ha fyra entimmeskonserter plus en kortare, sager
Marianne Fura fran Gnesta.
Utbildade pedagoger
Deltagare i resan ar Sormlandska Lekare som bestar av de fyra riksspelrnannen Marianne
och Par Fura, Bern! Olsson och
Leif Johansson. Dansare i Sinkelipass ar Andreas och Gunnel

Berchtold samt Anders Nilsson
och Birgitta Moller Nilsson.
Samtliga ar utbildade danspedagoger.
- Folk fran hela varlden ar inbjudna, berattar Anders Nilsson. Det kommer ett 50-tal internationeila artister att framtrada pa biennalen som halls
for tredje gangen. Vi ar faktiskt
de forsta skandinaverna som
medverkar.
Ett stort problem for dem har
varit att finansiera resan till
Sydkorea som kostar 68000
kroner.
- Vi har sokt bidrag fran fonder, fran foretag, fran kornmuner, fran praktiskt taget alia
upptankliga stallen och bara fatt
nobben, sSger Leif Johansson.
Bjuds pa allt
Till sist var de tvungna att skriva till arrangorerna och beratta
som det var att de inte kunde f§
ihop pengar till resan. Haromdagen kom beskedet.

- De bjuder oss p3 allt, sager
Marianne Fura glatt. Resan
fran Bryssel till Sydkorea, ho• • 1 1 o c h mat.
Leif Johansson berattar att
ban ocksa vande sig till Svenska Institute!, Konstnarsnamnden och Statens Kulturrad med
bon om hjalp.
- Statens Kulturrad skanker
oss 10000 kronor, Nu klarar vi
av att ta oss till Bryssel ocksa,
sager han nojt.
Leif Johansson har ocksa fatt
goda rad fran en person som
bott ett par ar i Sydkorea. Det
ar en rad praktiska tips sa man
slipper kulturkrockar.
Den 25 oktober reser de. Det
tar 10 timmar fran Bryssel till
Sydkorea.
- Det ar lite for lange, sager
Birgitta Moller Nilsson, som
ser fram mot resan med lite
skrackblandad gladje.
- Det ska bli mycket spannande att upptrada infor sa stor
publik, sager Par Fura, Hittills

Folo: GERTTtUD HEHMEUN

Har ar Sinkelipass och Sormlandska lekare sam/ade for sin
forsta repetition innan resan till Sydkorea. Anders Nilsson
och Gunnel Berchtold dansar medan Par Fura och Leif Johansson spelar.
har den storsta publik vi haft
varit 12000. Det var i Globen.
Nu ska vi var a med i Asiens
storsta biennal med en publik
pa 30 000.
Svensk folkmusik
Sinkelipass och Sormlandska
Lekare har samarbetat sedan
1994. De spelar och dansar
svensk folkmusik och folkdanser fran medeltiden tUi 1800-tal
och upptrader i tidstypiska
drakter.
- Nu har vi fatt lana packlarar fran Ing 1 sa vi kan frakta
instrumenten sakert, sager Par
Fura. Vi har ocksa mycket
drakter med oss. Totalt blir det
sex byten under en forestallning.
De instrument som nu ska
packas ned ar nyckelharpa,

trummor, flojter, fioler, fiddlor,
sackpipa och lira.
- Mungiga ocksa, sager Par
Fura. Men den kan jag ju ta i
fickan.
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Emmaus for U-hjalp, Skoldrnge
Hjalp oss att hjalpa. Vi ar i stort behov av beg mobler, mattor, lampor, prydnadssaker, glas, porslin, bocker, klader
m m. Vi tar tacksamt etnot det du inte behover.
Ring 0157-50438 sahiimfarvi.
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