Fredag 15 juni kl 19.30 Estrad
Svenska låtar
Många av landets bästa spelmän medverkar. Se vidare
information i Länstidningen.
Lördag 16 juni kl 19 (OBS tiden!) Estrad
Dansar
Medverkande Sibbo folkdanslag från Finland, Norska
Springleiklaget, Kassar från Estland och Rågölaget från
Estland.

Zornmärket
Lördag 16 juni kl 23.30 Estrad
Kolingen
Cramérbalettens nya föreställning, som har premiär i
Stockholm den 12 juni, spelas som nattiné under folklore veckan.
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Söndag 17 juni kl 13 Torekällberget
Riksspelmansstämma
Den finaste folkmusikaliska händelsen i Sverige äger denna sommar rum i Södertälje, vartill hela folkloreveckan
anknyter. Utdelning av märken och diplom. Fri entré
Under veckan anordnar Kulturnämndens medarrangörer
samkväm och musikprogram för spelmän och andra intresserade. Närmare information i specialfolder samt i lokalpressen.
Från 10 juni Röda längan
Sörmländska spelmän
Denna utställning kommer att handla om nöjeslivet förr
i världen så som det uttrycktes i spelmansmusiken och
dansen därtill. Dels berättar vi om dansmusikens instrument och historia, dels om dansen och ett axplock sörmländska spelmän.
En del spelverktyg kommer att finnas till beskådande som
t ex nyckelharpor, fioler av olika slag, däribland en sexsträngad sådan från Sorunda, en trollviolin från Österåker
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Den här typiske spelmannen från sekelskiftets spelmans
stämmor får symbolisera Kringelleken,
rikspelmans
stämman i Södertälje den 11-17 juni.
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I anslutning till folkloreveckan " K r i n g g i c k " anordnas följande utställningar:
Sörmländska spelmän, Torekällberget
Folkets kultur, Estrads foajé
Morfars fars dansmusik, Biblioteket vid gånggatan
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En hel vecka med musik och dans i folkton anordnas i
Södertälje den 1 1 - 1 7 juni. Det är den s k Kringelleken som
inleds med Jubileumsstämma annandag pingst på Torekällberget och som avslutas med Rikspelsmansstämma söndagen
den 17 juni. I veckan däremellan arrangeras sång-, dansoch musikprogram samt utställningar.
Här är hela programmet!
Måndag 11 juni kl. 13 Torekällberget
Spelmansstämma
För 50 år sedan — 1923 — hölls den första spelmanstävlingen i Södertälje. Missa inte jubileet!
Tisdag 12 juni kl 19.30 Estrad
Folkton i kör
Sörmländska visor i arrangemang för Södertälje körsällskap och Södertälje kammarkör. Dirigent Vigo Löfcrantz.
Torsdag 14 juni kl 19.30 Estrad
Folklore från tre länder
Trotto frå England med åldriga danser och musikinstrument.
Trepolsk från Danmark presenterar dansk polsketradition.
Stabbdans, ett program med Järna-Turinge Folkdansgille
under ledning av Henry Sjöberg.
Mer om Kringelleken på nästa sida!
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Lars Huck Hultgren
Olle Nordberg
§ Svensk Färggrafik
Med anledning av , , Kringelleken , , visar Konsthallen två
små utställningar med två från varandra ganska väsensskilda uttolkare av svensk folklighet, Lars Huck Hultgren
och Olle Nordberg, den ene en drömsk romantiker, den
andre en nära och ömsint skildrare av "fattigfolket".
Dessutom visas ett urval av den färggrafik som det senaste
jåret vuxit fram ur Prismas litografipress i Gamla Stan i
Stockholm omkring vilken ett gäng av våra mest kända
bildmakare samlats.

