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Folkmusik och dan! 
på Ansgarsgården 
FLEN. Stort intresse för 
Sörmlands Musik och 
Teaters låtläger på Ans-
garsgården i Flen. Samt-
liga platser är fyllda och 
ungdomar står i kö för att 
få delta. 
- Det är så roligt att träffa 
andra med samma intres-
sen och att få lära sig en 
massa nya saker, säger 
Isabell Persson, som 
deltar i lägret för andra 
gången. 
Under den här veckan står folk-
musiken i centrum på Ansgars-
gården när Sörmlands Musik 
och Teaters årliga låtläger går 
av stapeln. 40 ungdomar mellan 
elva och arton år har samlats för 
att spela musik och dansa folk-
dans. 

- Intresset för lägret har växt 
med åren och nu är det så popu-
lärt att ungdomar står i kö för att 
få delta. Det är ett gott betyg, sä-

ger Anita Hedlund som anordnar 
lägret för Sörmlands Musik och 
Teaters räkning. Det var också 
hon, som tillsammans med Leif 
Johansson som kom på idén till 
lägret för elva år sedan. 

- Vi hade hört talas om sådan 
här läger i Skåne och tänkte att 
det skulle behövas ett här också, 
säger hon. 

Ungdomar från hela Sörmland 
deltar i lägret där man har mu-
sik och danslektioner hela för-
middagarna och ett par timmar 
under eftermiddagen. Däremel-
lan är det lekar, bad och andra 
aktiviteter som gäller. 

- Det är jätteroligt att lära sig 
nya saker, säger Lovisa Nelson. 

- Och att träffa andra som de-
lar samma intresse som en själv, 
säger Isabell Persson. 
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LÅTLÄGER. Isabell Persson och Lovisa Nelson, båda från Stri 
näs, deltar båda i låtlägret på Ansgarsgården för andra året i 
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