Eller vad sägs om en romantisk
konsertafton på Culturum med
LARS ROOS, en föreställning
av
STRINDBERGS
drama
"Kronbruden" med Svensk Folkdansensemble, ett besök från
Estland av musikgruppen Leegajus och ett folkligt gästabud på
slottet med konsert och dans till
J P Nyströms. För att nu nämna
några av höjdpunkterna.
Under veckan finns dessutom
möjlighet för den som vill prova
på folkmusik själv att både lära
sig dansa polska och att spela fiol
eller nyckelharpa. Galleri Futten
- som förra sommaren hade
konstutställning i Hamnen - står
på Torget utrustat med musikfolk
som på en timme lär dig att spela
en melodi på något av ovanstående instrument.
Varje kväll är det någon form
av evenemang någonstans i staden med folkmusikanknytning,
varje dag ordnas guidade utflykter med folkmusik till olika sevärdheter, och biblioteket visar
en utställning av Heniy Wallins
spelmansteckningar.
Puh!

- VI hoppas kunna nå inte bara
redan frälsta, utan också få vanliga människor att upptäcka något
nytt, säger Ulf Lundgren. Ett så
pass brett program ska kunna
locka folk. Det här är en chans
att visa upp folkmusiken; att det
inte bara är knätofsar och tjo och
tjim.
Det egentliga syftet med riksspelmansveckan är Zornmärkesuppspelningarna där ett hundratal spelmän ska spela upp inför,
en jury för att - förhoppningsvis
- bli belönade med ZornmärketJ
guld eller silver och rätten att i
tulera sig riksspelman på sitt
strument. Riksspelmansvec|
avslutas på söndagen den 171
en stor folkdansparad genon
köping och med riksspelr
stämman.
Falun har sin "Folk music festival", och övriga Dalarna har sin
"Musik vid Siljan" som stora publikdragande
folkmusikevenemang på somrarna. Kanske kan
den här folkmusikveckan bli något årligen återkommande även i
Nyköping?
Visst, avslutar Ulf Lundgren.j
Varför inte?

I juni kommer hela Nyköping att genljuda av
folkmusik.
Jo, faktiskt. Till och med klockspelet i Nicolaikyrkan
överger psalmerna för en vecka och spelar folkvisor fyra
gånger vaije dag när årets riksspelmansstämma går av
stapeln här i staden.
- Det här är den största satsningen på folkmusik som någonsin gjorts i Sörmland, rent av i
hela Mellansverige, berättar Ulf
Lundgren från Sörmlands spelmansförbund som arbetat i ett
helt år för att göra något alldeles
extra av årets spelmansvecka i
Nyköping:
- Jag är glad att det blev just
Sörmland som fick stå värd just i
år när det är folkmusikens och
dansens år.

Att det skulle bli just Sörmland
som skulle få härbärgera hundratals spelmän från alla hörn av
landet var bestämt sedan länge.
Och förra året gick en förfrågan
ut till alla kommuner i länet, där
Nyköping var mest på hugget helt
enkelt.
- Nyköping ligger bra till, man
har gjort sådana här evenemang
tidigare, och kommunen kunde
ordna bra ekonomiska garantier,
förklarar Ulf Lundgren valet.

Och det finns egentligen inget
som talar emot att det ska komma turister som kan räknas i tusental under riksspelmansveckan. Det är en trevlig stad och en
tid dä det brukar vara bra väder.
Den som vill kan gå upp helt
och hållet i folkmusiken under
den här juniveckan, elfte till sjuttonde, för det är nästan för lite
sagt att det finns ett digert program att plocka godbitar ur.

JP NYSTRÖMS spelar upp till dans och fest vid ett {
bud på slottet under spelmansveckan. Och ffTippen ärfa^
tiskt redan så hår månaden innan inbokadför ett återbesök
i Nyköping. Till hösten spelar de på Culturum, nämligen.
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