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Folkdans pa
latlager. Tove Pettersson och Johan
Smedin dansade
folkdans under
ledningavAsa
Jacobsson.

Populart ungdomslagerforfolkmusik
Folkmusik och dans lockar
unga da platserna till arets
latlager pa Ansgarsgarden
snabbt tog slut.
- Det ar gemenskapen. Det
kanns som att alia trevliga
manniskor bar samlats bar,
sa'ger Kalle George.

Lagret har sedan 1998 anordnats av Sormlands musik &
teater, som ar en del av landstingets kulturutbud. Det borjade med elva ungdomar men
nu har det vaxt till 40 platser
som snabbt fylls upp.

Under veckan far 40 ungdomar
mellan 11 och 18 ar ova i grupp
pa sina instrument, som i de
fiesta fall ar fiol, och dansa
folkdans. Tiden pa Ansgarsgarden utanfor Flen fylls aven
med brannboll, bad, lekar och
upptradanden kring lagerplatsen.

-Vi har bestamt oss for att
inte ha fler platser eftersom
vi ar angelagna om att behalla
stamningen. Blir det fler andras
karaktaren pa lagret och vi
hinner inte se varje barn, sa'ger
Anita Hedlund fran Sormlands
musik & teater och ansvarig for
latlagret.

Vill behalla stamningen

av det genuina i musikstilen,
och det ar precis vad som
far Elin Astrom Johansson
att for fjarde aret delta i latlagret.
-Har far vi spela riktig
musik, i skolan ar det mest
"En positiv drivkraft"
rockmusik och det kanns sa
- Det har varit en positiv driv- uttjatat. Man ska ta vara pa
kraft i mitt liv, och det ar lite det gamla, tycker Elin Astrom
darfor som jag vill fortsatta Johansson.
att ordna lagret for att sprida det till andra. Inom folkmusiken spelar man inte efter
noter, och det ar ett harligt
Text & bild:
satt att umgas, sager Anita
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Hon tror aven att unga lockas
Sjalv spelade hon fiol som
ung, trottnade efter att ha
spelat for trakiga och stranga
larare och tog upp det igen i
vuxen aider genom att spela
folkmusik.

