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Sinton LL?llotgrcn oth Rull L'ovul; Rosetrgrcn
Ronr.sli nrtr.sik

pti Kong i Göteborg

Romsk och svensk kulturkväll i Malmö
I

den ltemtrevliga lokolert Kong bjöd orrattgörerna Kulturerts
B i l d n i ngsverksomltet, Roms kt Infbrmatiorts- oc' h Ku l turcerttru nt, Mix
Musik, Musili i Syd och Svensltt Wsarkiv den 5 tlecember på en ltelkt'äll med romsh/svensk ntusik nted utgångspunkt i båcle histot'iert

Hansson o1r l'olrelras och resandefolkets

och i nutidett.

och klarhel när horr talar

Text oclt

i Norge skall släppa en ny skiva.

Kvällen böryade rned att dcn före

klLrbb

punkrockarcn och rcsandelonren

Än så länge vill han inte berätta för
n.rycket or.n den. men vi fick veta att den
lreter "Serlno Palla mander" Spår eftcr'

on.r

"Svcnsk lolkmusik och

resandcmusik
sådant rnan

-

vill

svcnsk-romsk mig,

ber'ättelservisor och
glömrra...".

Föredraget var kantat av ren lakta

or.n

där Ralf själv kourrner att sjunga.

Han berättade också att han har lånat in

den hade påvelkat den svenska vistradi-

lyssna på en låt fr'ån

tionen. Det blev personliga sarrtal, fraur-

skivan som Rosen-9ren

förallt från Ralf Novak Rosenglen

själv har kornpenserat.

Ralfberättade bland annat att det

Kvällen fortsatte
därefter r.r.red att förfättarinnan

till "Född

svenska visarkivet skall upphöra, lren att

fördömd: Rot.nerna -

en ny bok skall utges med traditionell

ett europeiskt dilern-

lesanderomsk rnusik. Han berättade också

r.na". Irka Cedelberg

att han tillsarnrnans med Etr.risk musik-

sarntalade t.ned Etnrra

26 E Romani

Kvällen kantades av intlessanta upplevclser'. Det rnesl positira irlin nreniuu
under kvällen var att lran inte skilde den
rornska rnusiken fi'ån den svenska utan
att ulan ansåg att dcssa hade inspirerat
varandra.

Publiken bestod mestadels av kr-rldel studenter.

sutorr privile-eiet att

natnyttig fakta.

lonrcnra jtrst

att köpa i CD-butikcma den och l5

hadc hänrtat sina influenser ifrån oclr hur'

hor.tont salrt en hel del

orl

turintresserade rorrer, men också en hel

decenber. Vi fick des-

sor.r.r

imponeras av Cederbergs engagemang

gästartister. Skivan skall finr.ras tillgänglig

var den svensk-romska resandemusiken

ber'ättade om vad musiken betyder för

situatiorr i Eulopa. Man kan inte annat än

som "ett Europeiskt dilernrrra".

foto: Sintort Wolleng'en

detta
Ralf
Novak Rosenglcn tillsammans rned
Marie Länne Persson höll ett förcdrag

historia. tradition och deras nuvarandc

