Folk & Världsmusikgalan växer i Helsingborg
Alla tiders åttonde folk- och världsmusikgala går av stapeln i Helsingborgs konserthus den 18 mars
nästa år. Galan omramas i vanlig ordning av seminarier, workshops, en rad andra konserter, dans
och spel. Nordic Showcase kommer tillbaka och ett digert program på Dunbkers Kulturhus gör
2017 års gala till en av de innehållsrikaste.
När Folk & Världsmusikgalan arrangeras för åttonde gången nästa år så är det i vanlig ordning
långt ifrån bara en galakonsert med priser och artister på scen. Kringaktiviteterna är många.
Nordic Showcase arrangerades för första gången i Västerås i våras. Tolv grupper från hela
Norden visade upp sig för inbjudna branschmänniskor för hela Europa men också allmänhet och
festivalbesökare. Projektet fick gott betyg av deltagare och besökare och återkommer alltså i
samma form i Helsingborg 16-17 mars. Nytt för i år är att Island är med och skickar musiker till
showcase. Fokus ligger på unga och intressanta artister med en klar internationell strategi. Bara
exportfärdiga och högkvalitativa akter kommer i fråga på denna nordiska musikmönstring. 56svenska grupper kommer att finnas med – i fjol var det närmare 80 grupper och artister som
ville vara med så konkurrensen kommer att vara stenhård. Vilka som väljs kommer att stå klart
före jul.
Showcasekonserterna torsdag-fredag kommer att ligga under sen eftermiddag/kväll och
kommer också att vara öppna för allmänheten – ett fantastiskt tillfälle att se något av det bästa
Norden har att erbjuda under två intensiva kvällar med andra ord. Fri entré ska det också bli.
Vid galakonserten i Helsingborgs konserthus 18 mars kommer tio akter att stå på scen där också
åtta priser kommer att delas ut. Sveriges Radio direktsänder som vanligt för dig som inte kan ta
dig till Helsingborg. Årets Dans är ett specialpris som delas ut detta år där dansen kommer att bli
litet av ett tema för galaveckan. För en riktig galavecka blir det – Dunkers Kulturhus vägg i vägg
med konserthuset kommer att stå värd för Nordic Showcase men bjuder också på gratis
lunchkonserter hela veckan, liksom flera kvällskonserter med några av våra främsta artister.
Artisterna på galan släpps i mitten på december. En konstellation som kommer att medverka är
Duo Naranjo-Weurlander från Malmö som kommer att bjuda på något så ovanligt som ett
uruppförande på galan. Det är chilefödda pianisten Tania Naranjo som fått uppdraget av
Sveriges Radio att skriva ett nytt stycke musik för duon som alltså premiärspelas på
galakonserten i Helsingborg.
På Dunkers kulturhus arrangeras ett stort program med seminarier och workshops under
galalördagen. Programmet är inte satt men det blir 14-15 seminarier i tre lokaler. Alltså något
färre än senast – detta för att fler ska kunna ta del av mer. Det har redan kommit in fler förslag
än vad galan har plats för vilket borgar för att det blir intressanta aktiviteter även här.
Åtta priser kommer alltså att delas ut under galakonserten. En bred jury väljer vinnarna – men
vilka juryn skall välja bland bestäms av allmänheten som fram till nyår har möjlighet att lägga
sina favoritförslag på galans hemsida folkgalan.se. Gör det – se till att juryn har riktigt mycket att
välja bland när den till slut skall nominera pristagarna!
Lokalt kommer galan som vanligt att resultera i en rad aktiviteter under veckan närmast före
galakonserten. Många regionala aktörer är i full gång att planera dansuppvisningar, spelträffar
och liknande.
Folk & Världsmusikgalan arrangeras av Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Kulturens
Sveriges Spelmäns Riksförbund, Eric Sahlström Institutet och Svenska Folkdansringen, i

samarbete med framför allt Dunkers kulturhus, Musik i Syd och Helsingborgs stad. Som vanligt
är antalet övriga partners stort. Här finns ett stort antal av landets regionala musikcentra
(länsmusiken), liksom flera branschorganisationer och arrangörer med. Plus Sveriges Radio. Det
är ett i musiksammanhang helt unikt samarbetsprojekt.
Nordic Showcase organiseras av Västmanlandsmusiken och Musik i Syd i samarbete med galans
huvudarrangörer, de nordiska musikexportkontoren och Musikcentrum Riks.
Hela programmet publiceras på folkgalan.se där man också kan föreslå vinnare. Biljetterna till
galan släpps förhoppningsvis innan jul. På hemsidan nordicshowcase.se kan man läsa mer om
Nordic Showcase och vilka artister/grupper som kommer att framträda där.
Information: peter.ahlbom 0725 12 68 60, peter.ahlbom@gmail.com

