SÄLLSKAPET VALLONÄTTLINGAR
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Lördag den 23 november kl 13.00 (Buss avgår från Odenplan kl 11.00)
För att vara med om Årets höstfest beger vi oss till Tobo Bruk som är
Sveriges första folkmusikinstitut. (Erik Sahlström Institutet).
Erik Sahlström Institutet är en stiftelse, som har till uppgift att i det
svenska samhället främja folkmusiken, folksången och folkdansen.
Erik Sahlström var vallonättling som både trakterade och byggde
nyckelharpor. Huruvida det var ett typiskt valloninstrument eller inte
tvista de lärde fortfarande om.
Vi blir mottagna med musik och det kommer att bli mycket av den
varan! Det är ”Trollrike” som består av Erik Sahlströms bror, dotter
och måg som kommer att förnöja oss.
Vi får också träffa Belgiens ambassadör Jan Deboutte, som berättar om våra gemensamma intressen . Vi får också en presentation av bruket, som ju var Louis De Geers jaktslott.
Bruket erbjuder idag en bruksgata med röda smedsstugor, herrgården
och en masugn.

Buss avgår från Odenplan kl 11.00, som för oss till
Tobo Bruk och Erik Sahlströms Institutet.
Vi blir mottagna med musik, lyssnar på nyckelharpor och får också fakta om dem.
Så småningom avnjuter vi en 2-rätters middag med
lättöl, vatten och sedan kaffe. Vill man kosta på sig
ett glas vin, går det alldeles utmärkt. Tag med
pengar, för vi kommer att ha lite lotterier också!
Hemfärd senast kl 19.00.

Anmälan senast den 16/11
till Gunilla Weslien, tel 08-531 708 51.
Kostnad 400:- för den som tar sig till Tobo bruk på
egen hand. 475:- för den som åker med bussen från
Odenplan. För det får Du mycket folkmusik av hög
klass med Sahlströms, en 2-rättersmiddag med vatten, lättöl och kaffe samt information om Tobo Bruk.
Beräknad hemfärd: Senast kl 19.00.
Sätt in summan på Sällskapets konto: pg 15 73 47-6.
kassören blir glad, när han kan bokföra din betalning
i god tid före utflykten!
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