# Ett
de mest applåderade
i Södertälje var de charmfulla,

inslagen på annandagens spelm^^stämma
unga dansarna i Södertälje Folkdansgilles

g

ToreJc^lberget
hamdanslag.

Musik, dans och sång
I' Södertälje i veckan
SÖDERTÄLJE: Det kommer att spelas som aldrig förr i Södertälje
under den här veckan. På annandagen inleddes Kringellek,
ett veckolångt program som på söndag når sin kulmen med
riksspelmansstäm'
man. Premiärdagen hölls en jubileumsstämma till minnet av den första
sörmländska spelmansstämman i Södertälje för 50 år sedan. Det blev ett
både digert och anslående program med spel och danser.
I dag fortsätter Kringellek
med en körkväll på Estrad
u « körsällskapet och Södertälj e kammarkör, samt spelmän medverkar. Sörmländska
visor i körsättning står på
programmet och det blir också tUlfälle att lyssna till Vappersta-Lasse från Vagnhärad.

Förutom svenska spelemän
deltar även musiker från
Danmark, England, Finland
och Norge i Kringellek med
musik, dans och sång.
BILDEN: Vappersta-Lasse
är en av dem som kommer
att spela upp för Zommärket
på söndag då Kringellek av-

aluta» efter en hel vecka i
musikens, sångens och dansens tecken. På bilden hälsas
han välkommen av Sörmlands
Spehnansförbunds ordf Arne
Blomberg.
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* "Vals i dur och moU" spelade med den äran unga Anneli
^ogh
från Södertälje spelmanslag för
jubileumsstämmans
stora

—
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FOLKmusikens

DAG
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• Med öm fattning av sin
dansade de fargjpartner
t™^
_
starkt klädda medlemmarna i det danska laget Trepolsk vid sin bejublade uppvisning på de sörmländska
spelmännens
"jubileumsstämma" på Södertälje Torekällberg
på Annandag
pingst. Den stora publiken
som trotsat de hotande
regnmolnen kunde glädja
sig åt ett rikt program —
med bl a dansinslag av Tälje folkdansgilles bamdanslag, med valsspel av den 87årige spelmannen Ivar Boström från Valla, med låtar
på
magdeburgare
och
nyckelharpa. Den 2 jimi
1923 hölls den första "spelmanstävlan" i Södertälje.
Kring 50-årsjubileet kåserade Bergets intendent Eric
Harry Bergquist. Mer sörmländsk folkmvisik blir det i
kväll — tisdag den 12 juni
— på Estrad med Körlcväll
som ingår i Kringelveckan.
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