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Lördag 
Sörmländska Lekare och 
Sinkelipass bjuder upp till dan 

I förbifarten 
I helgen har folkmusikgrup-
pen Sörmländska Lekare 
och d a n s g r u p p e n Sinkeli-
pass premiär på den gemen-
s a m m a föreställningen 
"PAR". 
Tre riksspelmän från Gnesta 
finns med i Sörmländska Leka-
re, men ändå äger premiären 
rum på Teater Replica i Stock-
holm. 

Varför det, Leif Johansson? 
- Dansarna är från Stock-

holm och vi tror att den största 
publiken finns där också. Två 
av föreställningarna är redan 
slutsålda, och till lördagskväl-
len finns bara 15-20 biljetter 
kvar. 

Är det här något ni arbetat med 
länge? 

- Vi har repeterat "PAR" i ett 
års tid. Nu hoppas vi bara att vi 
ska få spela den på fler platser 
så småningom. Gärna i Gnesta där tre av medlemman] 
Sörmländska Lekare (Leif Johansson, Pär Furå och Mari 
ne Furå) bor. Vi vet redan nu att vi ska gästspela på Väc 
Folkhögskola och på Storsjöteatern i Östersund i höst. 

Ni har arbetat ihop med de fyra dansarna i Sinkelipass t 
gare? 

- Ja, vår föreställning "Krumsprång" firar femårsju 
leum i år och har snart framförts 200 gånger. Bland an 
har vi turnerat i sörmländska skolor. Det speciella med 
är att vi spelar folklig medeltida musik. Annars brukar n 
mest få höra högreståndsmusik från den tiden. 

I vilka arkiv hittar man folklig medeltidsmusik? 
- Inte i några arkiv... Vi har uppgått från medeltida n 

tecknade danser och skapat musik till den på tidstrogna 
strument. Vi påstår inte att musiken är historiskt kom 
men däremot säger vi att det är så här det kan ha låtit. 

Men i "PAR" har ni lämnat medeltiden bakom er? 
- Ja, det är ett mer tidslöst program med en hel del 17 

och 1800-talsmusik. Föreställningen handlar om männsik 
möten i dans. 
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I helgen är det premi 
på föreställningen "PAI 
med Sörmländska Lel 
res fyra musiker och S 
kelipass fyra dansare, 
digare har grupper 
gjort dansföreställning 
"Krumsprång" gem< 
samt. 


