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Riksspelman lär unga
i Trosa att spela fiol
TROSA. Den som ska spe-
la fiol måste kunna hålla
fingrarna i styr. l onsdags
/isade musikskolans ny-
börjare vad de hunnit lära
>ig på bara två månader.
Det är ingen dålig lärare de fått,
fjärdeklassarna i musikskolans
nybörjargrupp. Leif Johansson
har sina rötter inom folkmusi-
ken, är en äkta riksspelman och
titulerar sig "fiol mag".

I onsdags var det publikpre-
miär inför föräldrar och syskon
i musikskolans lokaler på Björ-
backen. Vita skjortor och mör-
ka byxor, för fint ska det vara
när det är konsert. Elva tjejer
och en kille.

-Ett jättefint gäng som det är
kul att jobba med, säger Leif.
När ungarna lärt sig lite mer
ska jag ta med dem till olika
spelmansstämmor. De har döpt
sig till Smurf - "Små men ut-
märkta riktiga fiolinister".

Övat kort tid
Barnen har bara övat tillsam-
mans sedan slutet av augusti, så
det är lite knepigt att pricka to-
nerna rätt ibland. Men konser-
ten är ändå viktigt. Att dela med
sig av spelglädjen är ändå vad
det här med musik går ut på.

Fast visst är det nervöst, för-
säkrar smurf arna unisont. Var-
för de valt just fiol?

- Det är ett kul instrument,
tycker Susanne Öberg. Och så
kittlar det så skönt under hakan
när man spelar.
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Fiolen är inte lättspelad. Särskilt inte om man bara hunnit (
i två månader.

Denise Ahlberg påstår att hon
ska lära sig spela hip-hop på fi-
ol. Men så skrattar hon:

- Nä, egentligen spelar det
ingen roll vilken sorts musik
man spelar. Allt är lika roligt.
Och Leif är världens bästa mu-
sikmajje, skriv det!

David Huang är inte bara en-
sam kille. Han är två år yngre
än resten av gänget också. Hur

det känns med så många tje
omkring sig?

- Lite pinsamt, erkänner
vid.

Vilket inte hindrar hor
från att spela solo med
äran. Trosas i särklass tuff
andraklassare, den saker
klar.

Jonas Björns^
0156-1!

David Huang är yngst i grup-
pen och dessutom ensam kille.
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