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Taikotrummor. Stockholm Taiko Kai spelade oforglomlig musik med japanska taikotummor pa Gnestastamman.

Musikgladjen drog fulla hus
vid Karlssons "Lillpolska",
"Schottis efter Lindblom" och
"Hummelskarrsvalsen". Dar
blev det ett overraskande avbrott.
Gnestaflickan och Spelmansforbundets vice ordforande,
Christina Frohm, hade fyllt 50
i veckan som gatt. Hon hyllades med blommor och fick lyssna till en uppspelning dar hon
redan som tidig tonaring hanterade sin fiol masterligt. Allspelet, i vilket 110 folkmusiker
deltog, avslutades med Frustunamarchen.

GNESTA:

I lordags bar alia musit|ll GnesA-sal fyllis t absolut sista
plats nar Gnestastamman- arets forsta spelmansstamma i Sormland
"brakade loss".
Musiken pa japanska taikotrummor, som utfordes av
Stockholm Taiko Kai, blev en
hogtidsstund som sent ska
glommas. Den rytmiska upplevelsen gar inte att beskrivaden maste upplevas.
Orientexpressens fern skickliga musiker, som ar samspelta
sedan 1970-talets mitt, bjod sedan pa ett spannande program.
Folkmusiken fran Balkan och
Osteuropa gar inte att jamfora
med exempelvis Lastringe
ganglat eller Frustunamarschen.
Menuett och visor
Redan i aria morgonstund
anlande de forsta besokarna
till Gnesta. I Elektrons B-sal
kallade Andreas Berchtold till
kurs i dans. Det var inte vilken
dans som heist som han larde
ut till ett 25-tal entusiastiska
elever.Pa den nara tre timmar
langa lektionen var folklig menuett allena radande. Menuett
ar en sirlig gammaldags fransk
dans, som var sarskilt uppskattad vid Ludvig XIVs hov.
Den holl sig popular hela 1700talet ut och flck dessutom plats
i konstmusiken. Fram till Beethoven var till exempel inom
symfonin i regel tredje satsen
menuett. I Gastgivargarden
var det struparnas valljud som
kom till sin ratt. Det var Eva
Tjornebo som drillade 20 delta-

Bytte latar

Festfanfar. Pa trumpet blaste Petter Fura och Oskar Karlsson
in den 14:e vinterspelmansstamman i Gnesta.

gare i vissangens adla konst.
Ungdomlig spelgladje inledde
stamman. Under ledning av
Mattias Dahlstrom framtradde
musikskolans orkester och infor fullsatt salong bjods pa ett
fint sammansatt program. Sedan ett par ungdomar, Petter
Fura och Oskar Carlsson, pa

trumpet blaste "festfanfar"
komponerad av Sten Eriksson, var det fritt fram for
manga timmars spel.
Uppvaktad ordforande
Spelmansstamman inleddes,
som vanligt, med Lastringe
ganglat, som fbljdes av Lill Ar-

Men, det var manga fler an
de som deltog i allspelet som
sokt sig till "Musikens hogborg" den har lordagen.
Som vanligt pa Gnestastamman dominerade nyckelharpor och fioler, men det forekom bade sma och stora dragspel samt en och annan gitarr.
Varhelst tva eller flera spelkvinnor och man hittade en liten vra blev det bytesaffarer.
Handelsvaran var givetvis latar. Pa A-salens stora seen fortsatte programme! 20-talet enskilda och grupper spelade upp
sina alsklingslatar.
Programmet i ovrigt: Andreas Berchtold ledde sang-och
danslekar for barn och valkande "Dubbel-Olle" , OUe Olsson
fran Gasinge-Dillnas livaktiga
dansgille var instruktb'r nar
det gallde "Engelska och andra
sociala danser".
Efter nagra timmars svangom pa B-salens tiljor kunde
den 14:e vinterstamman i
Gnesta laggas till handlingarna. Betyg: Fern strakar av lika
manga mojliga.
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