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Groupa spelade vid labyrinten. Bild: Sunniva Brynnel.

TIDNINGEN

Naturligt på Ornungastämman
22 AUG 2021

TIPS

KONSERTRECENSION

13–15 augusti anordnades Ornungastämman i Västergötland. Vi tog på
ulltröjan och åkte dit.
Pandemin har visat att det går alldeles utmärkt att ha utomhusevenemang och
att dessa dessutom kan bli något mer än sina mer städade släktingar inomhus.
Att till exempel se Groupa ute vid en mystisk skogslabyrint känns helt rätt – där
Terje Isungsets träiga, steniga slagverk får blandas med suset från den
omslutande skogens grantoppar.

Utomhus hölls också workshops, som de vandrande kulningskurserna längs med
Ornungasjön under ledning av Ingrid Brännström. Tillsammans strövade vi
kursdeltagare över äng, genom skog, längs med strandkanten och stannade här
och där upp för att ta till oss en melodi eller röstteknik från Ingrid, som även
undervisar på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

En annan workshop som ägde rum samtidigt som lördagens kulningskurs var en
sea shanty-workshop med engelsmannen Richard Burgess, som satt bland
prydligt travade vedhögar på Simonsgården och sjöng.

Lägg Simonsgården på minnet, för gårdens ägare Peter Fredriksson älskar när
det händer grejer på stället: konserter anordnas, folk odlar, låtkurser huserar
och mycket mer. Ungdomskursen Västra Låtverkstan är en av kurserna som
håller till på Simonsgården i samband med Ornungastämman men också under
andra tider på året.
Både Västra Låtverkstan och Ornungastämman leds av riksspelmannen Jenny
Gustafsson. När jag träffar henne under lördagen ligger en sak i fokus – att
regnet ska hålla upp. Och klockan 18 när Groupa gick på scen med Annie Engvall
som förband föll knappt en droppe från skyn.
text & bilder: Sunniva Brynnel
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