deltagarna — Liljan Nilsson —
hade inte hunnit med till uppställningen
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Fiolerna gnällde och gnäll
vid spelkurs i Mahnköping
Sörmlands spelmansförbund har under veckoslutet haft en nybörjarkurs
för blivande spelmän pä
Hosjöns pensionat i Malmköping. Ett tiotal deltagare
instruerades av Christina
Frohm, Gnesta, Irene Sjöberg, Rönninge, Ingvar Anderssson, Katrineholm och
Sören Olsson från Malmköping.

Kursen började på fredagseftermiddagen och slutade två
dygn senare. Förbundet driver
en betydande kursverksamhet,
men det här var nog den mest
elementära kurs man haft någon gång, berättade Christina
Frohm. Deltagarna fick syssla
med gehörsspel och dessutom
rättade man till felaktigheter
som de unga spelmännen hade i
sitt spel, inte minst när det
gällde kroppsställningen.
På lördagskvällen åkte hela

kursen på spelmansstämma i
Sparreholm. Där fick deltagarna höra hur det verkligen skall
låta när riktiga spelmän hanterar fiolen.
Nästa veckoslut hålls en liknande kurs på Solbacka för litet
mer avancerade spelare. Man
hoppas få en viss kontinuitet i
kursdeltagandet så att de som
nu varit i Malmköping så småningom skall komma tillbaka
till kurser av den svårighetsgrad man skall ha på Solbacka.

Med Plevnahöjdens stolta tallar som bakgrund är ledare och elever pd
samlade med sina fioler i högsta hugg.

övervakare pä studiekonferens

lade och diskuterade i första
hand en av förbundets framställd studieledarehandling till
socialutredningen. Avsikten var
att stimulera till studiecirklar i
denna fråga för att ge riksförbundet ett brett underlag för sitt
remissvEir på betänkandet.
Vidare bearbetades materialet som förbundets miljögrupp
Ett 30-tal övervakare var sam- utarbetat. Materialet har främst

övervakare från Stockholmsområdet, Västmanland, Uppsala och Sörmland var under
lördagen och söndagen samlade
i Nyköping till studekonferens.
övervakarnas riksförbunds utbildningsråd har i samarbete
med ABF inbjudit till konferens, liksom liknande på andra
platser i Sverige.

Malmköpingskursen

tillkommit som mötes- och diskussionsmaterial i föreningarLedare för konferensen var
Karl Erik Appeby, Ann Wahlgren, båda Stockholm, Curt
Bergsten, Västerås och Bengt
Hedenström ABF.
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