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• Den 8:e november arrangerar Föreningen Norden "Kura skymning"
på Sollentuna bibliotek.
Det är ett evenemang över hela
Norden, då man släcker den elektriska belysningen, tänder ljus och
läser nordiska texter. Årets texter är
44:e sången i Kalevala och vandringshistorien "Råttan i pizzan".
• Några dagar senare, den 10 november, bjuder Sollentuna författarsällskap in till Årets skörd av
ord, då sollentunaförfattare läser ur
sina nyutkomna böcker och gärna
signerar dem. Platsen är Duvslaget
intill Edsbergs slott.

Visstuga. Sön 31 okt kl 16-18.
Lena och Ingvar Jörpeland lär ut
folkliga visor. Rotsundastugan,
Hersby hembygdsgård.
Kura skymning. Mån 8 nov
kl 19.00. Samvaro med ost och
vin till självkostnadspris.
Årets skörd av ord. Ons 10 nov
kl 19.00. Uppläsning, musikunderhållning samt en lätt
måltid som serveras mot en
"grindslant"
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Berättarcafé. Sön 14 nov
kl 16-18. Kom och hör andras
berättelse och berätta själv
tillsammans med Birgitta Lundwall. Rotsundastugan, Hersby
hembygdsgård.

Sollen

Sånggruppen Trio Gran
presenterar sjöfolkets
Ingvar Jörpeland är välkänd sollentunabo från
Viby - skulptör och riksspeleman. Nu presenterar han
också som sångare i gruppen Trio Grande, vilken i
dagarna kommer ut med
sin första cd "Sång under
segel".

"A song is worth ten men on a
rope" är ett talande engelskt uttryck. Därmed sagt att arbetsvisan
förr var ett viktigt verktyg ombord
på de gamla segelfartygen. Det
tunga slitet underlättades i hög
grad av en försångare, s k shantyman, som hade förmågan att förena
krafterna med taktfast och uppmuntrande sång.
Många av de gamla visorna har
tyvärr glömts bort, men en del

finns kvar tack vare olika
räddningsinsatser. En sådan viktig
insats gjorde kapten Sigurd Sternvall (1886-1951) som tecknade ner
många traditionella sjömansvisor.
Hans bok Sång under segel utgavs
1935.
Från denna visskatt har sånggruppen Trio Grande hämtat material till sin cd. Repertoaren består
mest av svenskt material. På cd:n
finns också en del nordiska visor
Sång under Segel är utgiven i
samarbete med Sjöhistoriska
muséet och med stöd från
Birgitta och Per Göran Traung.
Förlaget AllWin har gett ut cd
som finns att köpa i handeln.
Den kan också beställas
direkt från Ingvar Jörpeland i
Sollentuna, tfn 754 36 62.
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Ingvar Jörpeland deltog vid invigninge

samt några engelska shanties.

Sånggruppen Trio Grande h a r

betat med traditionella sjömans
sor sedan 1994. I gruppen ing
förutom Ingvar Jörpeland m
sång också stockholmarna Gunn
Nordlinder (sång och munsp

vid. Alla som ville fick va
men många valde att stå o
Spelmansstämman blir metmed,
spela bland bokhyllorna i bibliot
I år sattes rekord både i anta
spelmän och publi
bara större och större ket.medverkande
rekord. Det spelades bakom v
och varannan bokhylla.

VIT & KEMTVÄTT

SOLLENTUNAVÄGEN 123
(Mellan Sollentuna C. och Helenelund)

ner
träda

Nära hundra fioler, nyckelharpor, klarinetter, dragspel,
munspel och en cittra samsades på scenen när den
tionde spelmansstämman inleddes i Amorinasalen.

- Gör plats för stråken, manade
Christina Frohm. Jag fick en stråke
i ögat häromdagen! Hon hade som
vanligt med sig sina folkmusikelever från Sollentuna musikskola,

Tänk på att Cleaner med
Inger och Peter finns!

Kemtvätt
1,
ittvätt
attvätt
• Läder m.m.

den minste på bara sju år. På scenen fick de spela tillsammans med
riktiga storspelmän som Sture
Sahlström och Anders Liljefors.
Efter allspelet tog scenprogram-

Ordet som kunskapskälla
på bokmässa i Sollentuna
I april år 2000 får Sollentuna sin egen bokmässa.
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Med temat "Ordet som

och barns läsande får
framskjuten roll, men framför
allt siktar man in sig på det breda
Barnboken

e n

läsandet

Ingvar Jörpeland, konstnär, spe
man och en av stämmans konfere
cierer, uppmanade publiken
köpa skivor med folkmusik. De g
ut på små bolag, i princip helt id
ellt, menade han.
Sture Sahlström och Anders L
jefors var särskilt inbjudna att hå
i kurser för spelmän, där de dela
med sig av sitt stora kunnande.
Ditte Andersson lärde ut folkli
visor i visstugan som hölls i Galle
Aniara. De visor hon valt för dag
finns med på en skiva som h
medverkar på och som ges ut t
alla nyfödda barn i Uppsala!
Det var en härligt stämning

Bach blir h
i Amorina

Det nya milleniets första
Amorina Recitals-konsert
planeras med Johann Sebastian Bach (1685-1750

