Besök på Stallet och Skeppis
Genom besök på Stallet och Skeppis fick jag tillfälle att ta tempen på det folkliga musicerandet och
dansandet i Stockholm. Lördagen den 5 april var jag på Stallet, som är inrymt i en gammal byggnad
med stockar i taket. Sara och Samanta svarade för konsert och dans i olika konstellationer. De
inledde med en show om folkmusiken där de bl a skämtade om insamlingen av folkmusik i mitten av
1800-talet, Zorns initiativ, influenser från 1970-talets progg och om 1990-talets världsmusik.
Därefter var det dans till folkliga rytmer som vid några tillfällen blandades med rytmer från
världsmusiken. Kvällen inleddes med en dansworkshop – dans med ombytta roller. På workshoppen
var vi 10 personer och det var en trevlig stämning i gruppen. Musikerna som höll i konserten och
dansen var alla från Musikhögskolan. De hade attraherat en stor skara åskådare från skolan som var
väldigt frikostiga med applåderna.
På söndagen var jag på det populärt kallade Skeppis. Programmet framgår av nedanstående
uppställning. Jag kom så att jag fick tillfälle att vara med en stund i dansstugan med schottis. Därefter
deltog jag i dansstugan med Bingsjöpolska. Vi var ett 60-tal dansande varav en 3-4 inte tidigare hade
dansat denna polska. Så vi var över lag rutinerade polskedansare som tyckte det var trevligt med
dansstuga. En mjuk inledning av danskvällen och ett utmärkt tillfälle att lära känna de dansande.
Från klockan 20 var det dans efter danslista. Mest polskor och en och annan schottis och vals.
Dansgolvet är i storlek ungefär som Folkmusikkaféets. Vi var över 100 dansande på golvet så det var
trångt som i en sardinburk. Det gällde att ta vara på luckor för omdansning. Skeppis verkar vara ett
eldorado för folklig dans. Det var dansande i alla åldrar och typer. På Skeppis kryllade det även av
spelmän. Överallt satt de eller stod och spelade tillsammans. Uppskattningsvis minst 50 spelmän
svarade för dansen enligt spellistan.
Kvällens program:
16.30 Tangoträning

20.00 Bonde Blå

18.00 Schottis

20.30 Stockholms spelmanslag

18.00 Rytmimprovisationer

21.00 Anfäkta

19.00 Polskeakuten

21.30 Uk

19.00 Bingsjöpolska

22.00 J Gäng

22.30 Lettland Litaven: Musik
med dans-instruktioner
23.00 Linus
23.30 Martinen
24.00 Klas Anders
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