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I Spelmansglädje
i! i varje buske!
<SX .>il
• — 1974 skall vi vila t>ara. Men 1975 hoppas jag se er
alla här igen, för då firar vi vårt förbunds 50-års jubileum,
i = sade Arne Blomberg, Södermanlands spelmansförbund till
den jättepublik av spelmän och folkmusikintresserade,
som samlats i solskenet på söndagen för att fira riksspelmansstämma uppe på Torekällberget i Södertälje. Och
Vappersta-Lasse med sina magdeburgare behövde inte
vänta förgäves i solskenet. Ur Nils Erik Baehrendtz hand
kunde han hämta sin zornplakett i guld! — "för sin stora
kulturella insats genom att samla och bevara den äldsta
dragspelstraditionen". Maken till folkmusikalisk fest har
nog aldrig skadats förr på Berget. Ur varje vrå steg låtar
från spelmän i "buskspel".
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Q Gustaf Wetter — hedersordförande i Södermanlands spelmansförbund — ledde med svängande stråke allspelet under uppmarschen till
årets riksspelmansstämma på Södertäljes Tore-

Nattinépå Estrad: >

Ivo och Kolingen

källberg.
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• På lördag kväll — kl 23.30 — avslutar Estrad i Södertälje
sin välmatade vårsäsong med en nattiné kring Ivo Cramérs
nya balett — "Kolingen, svärmor ochpolisen". Som alla väl
förstår bygger baletten på Albert Engströms klassiska koling-teckningar. Balettmusiken är litet annorlunda än vanligt. Den har hämtats från bl a positiv och speldosor. Kolingbaletten ingår i Kringellek — Södertäljes stora sommarsatsning på svensk, folklig kultur.
• På bilden: Så här glad var den församlade Cramérbaletten när de häromdagen repeterade sin "koling" ute i Hagaparken. Ivo Cramér är den leende, stående mannen längst
till vänster!
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Fotot Björn Lindström
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Kringellek med
trepolsk, stabbdans och sårig
SÖDERTÄLJE: I går kväll fortsatte veckans "Kringellek" i Södertälje med stabbdans och trepolsk
samt två framträdanden av trubaduren Fred Lane, som fick ersätta
Trotto, en grupp vandrande engelska sångare, musiker och dansare,
vilka fått förhinder i sista stund.
Inför ett nästan fullsatt Estrad bjöd
en grupp på fyra danspar och två
spelmän från Danmark på en fin
uppvisning
av
långdanser
och
polskor av medeltida ursprung, ett
program som inte torde ha visats
utanför Danmarks gränser tidigare.
Järna-Turinge folkdansgille serverade också något nytt och ovanligt, nämligen stabbdans, ett program med bröllopsdanser från förr,
där de olika turerna utspelar sig
kring brudparet och en stubbe. Det
nu synnerligen vältrimmade laget
genomförde det krävande programmet med stor inlevelse och dansglädje. En del av hedern för det
goda resultatet får tillskrivas Henry
Sjöberg, som studerat in programmet och som ledde föreställningen.
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I kväll fredag blir det svenska
låtar på Estrad och på lördag kväll
folkdans från våra övriga nordiska
grannländer. J / y J
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DE GEMYTLIGA
dansarna i det danska danslaget Trepolsk
hann bli goda vänner med
sodertäljeborna
under Kringellek-veckan.
De uppträdde
pa Gånggatan
se bilden på en socialdemokratisk
parkfest ute vid Taxinge-Näsby,
på sjukhus, pensionärs träff ar, ålderdomshem.
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FÄRGGRAFIK: I samband mötl
Kringelleken i Södertälje presenterar Lars Huck Hultgren och Olle
Nordberg
svensk
färggrafik
i
Södertälje konsthall fram till den 17
juni.

