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Malin Foxdal sjunger nya sanger

En stor ros till alia - ingen namnd
och ingen glomd - som jobbade
med Spelmansstamman i Gnesta,
sa att vi andra annu en gang kunde
komma och spela och roa oss. Tack!

Sangerskan Malin Foxdal sjunger sanger fran
sitt nyslappta album '
"Nattfjaril" pa Gnestastamman i dag, lordag.
Med sig till Gnesta har
hon gitarristen Magnus Zetterlund.
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Malin Foxdal gastar GnestaVad ska du sjunga
stamman.
FOTO.-FETTER COHEN i Gnesta idag?

Kultur&Noje i morgon: Kattis Streberg
har sett en svensk Grease p& Gota Lejon i Stockholm.

Lordagens Gnestastamma pa Elektron avslutas med dans.
ARKIVBILD: JOHAN TAUBERT

Dags for 26:e Gnestastamman
Lasse Garen ar spelman i Gnesta och en av arrangorerna
till lordagens spelmansstamma pi Elektron i Gnesta.
Det ar 26:e aret i rad som Gnestastamman arrangeras.

Beratta vad som bander i morgon?
- Det blir en spelmansstamma i var traditionella stil.
Vi borjar med danskurs och latspelskurs med duktiga
kursledare pa formiddagen. Under eftermiddagen blir
det visstuga, konsert och gruppspel.
Far vem som heist vara med p£ stamman?
- Ja, det har ar ett evenemang for bade amatorer och mer
vana spelman. Om man vill vara med pa kurs eller spela
fran scenen sa maste man anmala sig i forvag, men annars
kan man bara ta med sitt instrument och komma.
Maste man spela sjalv for att vara valkommen?
- Nej, absolut inte. Man-kan komma och bara lyssna.
Vi har bland annat en spannande konsert med Nordic
och STHLM Moves dar musiker och dansare mots.
Och pa kvallen blir det dans?
- Ja, da blir det gammeldans och polskor.Tio band kommer att spela en halvtimme var. Tidigare under dagen har
vi en polske-akut dar nyborjare kan lara sig att danska
polska.
Hur mycket folk brukar komma till Gnestastamman?
- Sammanlagt brukar 500-600 personer passera genom
Elektron under dagen. En del ar bara med pa en kurs eller
lyssnar pa konserten. Det kanns som om det kommer mer
och mer folk for varje ar.
Men alia ar inte fran Gnesta?
- Nej 3 manga kommer fran Nykoping, Katrineholm eller
Stockholm ocksa. Den mest langvaga besokaren i ar ar
Erik Rydvall som ar nyckelharpist i Nordic och har en konsert i Jokkmokk i kvall, fredag. Vi ber till vadergudarna att
hans plan ska kunna starta i tid.
Kattis Streberg

- Det blir sanger fran
bade min nya och gamla platta plus en del musik som gar
att dansa till, som polskor och nagon vals.
"NattQaril" innehaller svenska tolkningar av den amerikanska folksangerskan Gillian Welchs sanger. Hur hittade du henne?
— En god van spelade en av hennes plattor for fern, sex ar
sen. Jag fastnade direkt och kopte alia skivor. Nar jag var
pa hennes konsert i Stockholm 2007 kom det svenska textsnuttar farande genom mitt huvud och jag fick iden att
oversatta sangerna. .
Har hon godkant dina oversattningar?
- ]a, jag har skickat alia texter till henne ihop med med
engelska direktoversattningar. Nu ska jag precis skicka
over skivan och hoppas fa respons pa den.
Du har tidigare sjungit med Irmelin. Hur gar det med
det samarbetet?
- Jag har hoppat av Irmelin, men det ar mojligt att Karin
och Maria fortsatter i en och eller form. Vi har haft fantastiskt roligt ihop men vi har hallit pa i tio ar och det ar dags
for mig att gora nagot annat nu.
Du ska snart ivag pa bluesturne till USA?
- Ja, jag aker dit med musikerna Claes Yngstrom och Simon Stalspets den 13 februari. Vi ska spela pa klubbar i
New York och pa en folkmusikfestival i Memphis.
Och sa ska du spela Karin Mansdotter i musikteaterforestaUningen "Erik XIV" p& Folkoperan i april?
- Ja, det ar en nyskriven forestallning kringTure Rangstroms musik. Vi ar en ganska liten ensemble med fern
sangare, s^ varje roll blir viktig. Repetitionerna borjar i
mars.
Kattis Streberg

Spelmansmusik
fyllde Elektron
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GNESTA Ett hudratal spelman och ytterligare ett par hundra besokare deltog i Gnestastamman under lordagen. Med fiol, nyckelharpa, gitarr och dragspel fylldes biograf
Elektron med folkmusik.
-Vi har musikskolan och engagerade larare fan, Kerstin, Ulf och Mats underholl
att tacka for det, sa Staffan Andersson, en stammans besokare i foajen.
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utav stammans arrangorer.
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Susanne och Mattias Fred frin Akers styckebruk besokte Gnestastamman. Susanne stod for spelandet men med en svart minigitarr
i handerna ar Mattias pi god vag att bli spelman han ocksa.
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pa starn ma i Gnesta
netter, gitarr och dragspel pa
plats.

CNESTA

Det fullkomligt kryllade av
sormlandska spelman nar det
i lordags var dags for den 26:e
upplagan av Gnestastamman.
Kankandes pa sina instrument sags bade gammal som
ung ute pa Gnestas gator pa
vag till Elektron da'r stamman
noils.

Det populara arliga allspelet
leddes utav Ulf Lundgren.

- Vi bar mycket ungdomar bar
vilket ar valdigt roligt. Det ar
tack vare musikskolan och engagerade larare. Sa var det inte
for 26 ar sedan nar vi startade
spelmansstamman, berattade

Staffan Andersson som ar en av
arrangorerna.
Fiol och nyckelharpa var de
mest frekvent forekommande
instrumenten under arets stamma men det farms aven klari-

Under dagen raknade Staffan
Andersson med cirka tre till fyrahundra besokare, inklusive ett
hundratal speleman. Bland dem
fanns Susanne och Mathias
Fred fran Akerstyckebruk. Det
var dock Susanne som stod for
spelandet, aven om Mathias var
utrustad med en svart liten minigitarr som val passade dagens
tema.
- Men an ar han lite for liten
for att spela, berattade Susanne.
Folkmusiken var naturligtvis genren for dagen och den

kunde avnjutas overallt i lokalen, inte bara pa scenen i biografsalongen. Vid ingangen stod
en kvartett bestaende av Kerstin Lanbeck, Staffan Vallen, Ulf
Lundgren och Mats Hedblom
underholl dem som nyss kommit in i lokalen.
- Planen ar att spela musik
hela dagen, sa Ulf Lundgren.
De musikaliska aktiviteterna
pagick under hela dagen med
konserter och diverse barnaktiviteter pa eftermiddagen som
sedan overgick i dans under
kvallen.

Tobias Sahlen
0755-76700
tobias.sahlen@sn.se

4

