Massor av spelmän och dansare
vid årets träff i Sparreholm^ i -

En av de många grupper aom musicerade under den glada träffkvällen i Sparreholm.

SFARREHOLM: Sparreholmstiäffen är ett namn med klang i. Rent bokstavligt till och med. En gång årligm
möts ett stort antal spelmän frän Sörmland och angränsande län till en spelmansträff vid den vackra hembygdsgården 1 Sparreholm. Och dä klingar det verkligen av glad och sprittande musik 1 snart sagt varje buske. Sä
går det nämligen till när spelmän i hnndratal samlas. Visst är det ordning på torpet ibland med aUspel pä logen.
Men däremellan söker sig en grupp hit och en grupp dit, står och snider med stråkarna, stampar takten med
fötterna och trivs tillsammans.
Arets Spt^holmsträf f blev i stort och dans visade sig mycket gynnsam. kventerat blev det, vaife sig det rörde
sett sina föregångare lik. Det här är Det rymliga loggolvet var välfyllt av sig om soloapel eller grupper av stör,den sjätte träffen, som därmed väl dansande par så snart någon eller re eller, mindre format.
kan anses ha fått tradition över sig. några spelade upp.
Den enda fasta punkten var en tim-1
Att den gått in i spelmännens minne
me vid ZL-tiden som skulle anslås åt ;
är i varje fall alldeles klart. Många
IMPROVISERAT
ätande. Det kan väl inte behöva" ta en
söker sig varje år till Sparreholm och Några direkt fasta programpunkter hel timme, menade ivriga spelmän.
Iden här gån^n räknade arrangörs- fanns inte. Vi vill inte ha det, menade Vilket ledde till att programchefen
basen Sören Olason från Malmköitog folkdansarordföranden Sören Olsson, Sören Olsson på stående fot minskade
med cirka 150 spelmän.
även medlem i Malmabygdens spel- ned mattiden till en kvart. Man har
Visst går det an att enbart s ^ a . manslag. Vi tycker atttrivseln blir ju annat att göra än att äta, när man
Men det hela blir ju roligare om det större om det hela får vara litet im- är på spelmansträff.
även dansas. Och det gjordes det verk- proviserat. Någon risk för döda punk- 300—400 spelmän och dansande sammanlagt uppskattades antalet till vid
ligen i Sparreholm under lördags- ter finns inte.
kvällen. Nytt för i år var att Malma- Och det blev det heller inte. Det Spairreholmsträffen. Det är en fin
bygdens spelmän och folkdansare var bara att anmäla sig för framträ- notering. I och för sig en garanti för
gemensamt atod för arrangemanget danden av olika slag. Sådana blev det att det blir en trä^ i Sparreholm
och sataningen på kombinationen spel mänga imder kvällens lopp. Lika fre- även nästa år.

