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AnnA-KArin LArsson 
chef sr MusiK

heLenA WessMAn 
Konserthuschef BerWALdhALLen

Musik kan vara slätstruken, medryckande eller 
outhärdlig. Den kan vara vacker, stillsam eller 
vild. Den kan uttrycka känslor och den kan pro-

vocera mer än ord. Musik kan skrämma makthavare lika 
mycket som vilken satirteckning som helst.

När Ramy Essam sjöng på Tahrirtorget blev han ännu en 
musiker som fängslades och torterades för sina sånger 
och Semmy Stahlhammer har sina rötter i Stahlhammer 
Klezmer Band som gick under i Polen det isande årtalet 
1939. Nu är de här och förgyller årets upplaga av Folk & 
Världsmusikgalan tillsammans med ett pärlband av kolle-
gor med olika uttryck och olika klang. För aldrig är mu-
sikens uttryck lika skiftande som under just vår gala där 
en koto från Japan möter en fiol från Älvdalen och där en 
gammal samisk jojk lätt blir till nutida hip hop som också 
hade varit farlig i en annan tid och på en annan plats.

Yttrandefrihet och konstnärlig frihet är inte bara tomma 
ord utan måste vårdas lika ömt och omsorgsfullt som det 
nysådda lejongapsfröet i krukan hemma i köksfönstret. 

Men musik är mer än kamp och ilska. Den är precis lika 
mycket glädje och glitter.

Folk & Världsmusikgalan dyker upp på olika ställen i lan-
det varje år. Den har varit i norr och i söder, i öst och i 
väst och alltid i P2. I år kommer galan till Sveriges Radio 
och Berwaldhallen och vi tycker därför det är extra roligt 
att önska dig varmt välkommen till en sprakande helkväll 
tillsammans med oss.

Välkommen till en unik gala! Folk & Världsmusikgalan 
är en manifestation för en genre i snabb utveckling. 
Folk- och världsmusiken i Sverige har en allt större och 

bredare publik, allt fler och skickligare utövare, men den tänjer 
också på sina egna gränser, vidgar vyerna och förnyas.

Även galan utvecklar och förnyar sina former hela tiden. På 
sex år har den vuxit från en konsert med prisutdelning till en 
hel festivalvecka med konserter, föreställningar, seminarier, 
workshops, möten, mässa och en galakonsert som sin höjd-
punkt.

I år präglas galan av temat barn och unga där vi under en hel 
dag ser föreställningar för barn, hör på konserter och disku-
terar musik för och med barn och unga. Ett mycket viktigt 
område där vi är bra men ständigt kan bli bättre och nå fler. I 
år präglas galan också av Klustret – det nätverk av regionala 
arrangörer som är med för att göra Folk & Världsmusikgalan 
2015 till en veckolång fest i Stockholm med omnejd. Folk- och 
världsmusiken lever sannerligen!

Galan är unik. Vi är nära trettio partners som samarbetar för 
att synliggöra folk- och världsmusiken och skapa en mötes-
plats för dess utövare. Få andra kulturgenrer kan visa upp ett 
evenemang med denna bredd.

Tacka alla ni – och vi – som gör galan möjlig! Välkomna  
till festen!

sofiA Joons  
VerKsAMhetsLedAre, riKsförBundet för  
foLKMusiK & dAns

susAnne rundBerg och LiLiAn henriKsson 
Producenter, LänsMusiKen i  
stocKhoLM/MusiKALisKA

Folk- & världsmusikgalan

www.folkgalan.se
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gALAKonsert 
Berwaldhallen 14 mars kl.19:00 | 
Tio grupper och solister på scen, åtta priser att dela ut | 
Biljetter i Berwaldhallens biljettkassa eller sverigesradio.se/
berwaldhallen | 
Mässa med musik, mingel och servering i Berwaldhallens 
foajé från kl 16 |  
Efterfest på Stallet/Musikaliska, Nybrokajen från kl 22.00 
- galabiljetten gäller som entré |

gALAVärdAr
Kristofer Lundström &  
Nadin Al Khalidi
Ett spännande par kommer att presentera artister 
och vinnare på årets gala. Kristofer Lundström, 
journalist på SvT:s Kobra i tolv år, tidigare på 
Kulturnyheterna och även på Sveriges Radio. En 
nyfiken musiknörd, säger han själv, som inte kunde 
motstå erbjudandet att leda galan 2015. 

vid sin sida har han Nadin Al Khalidi, musiker 
och sångerska i malmöbandet Tarabband. Nadin 
flydde från Irak som 22-åring och har också lett 
folkmusikprogram i P2 och varit skådespelare. 
Hon vann pris som årets Traditionsbärare på galan 
2014 och hon ser det som en stor ära att få leda 
årets gala. 

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

MEDvERKANDE På gALAKonserten

MiriAM AïdA

Miriam Aïda är en sångerska född i 
Lund, sedan länge bosatt i Malmö 
men med en stor del av sin musik 
hämtad från Brasilien. Jazz, bossa, 
visor – hon jobbar med flera olika 
band i olika format. Hon har sjungit 
svenska visor på portugisiska och 
svenska visor på svenska, förutom 
den renodlade brasilianska musi-
ken som kanske ligger henne när-
mast. Miriam Aïda utsågs till årets 
artist på Folk & världsmusikgalan 
2012 och till årets gala kommer hon 
med brasiliansk musik och capoei-
radans – en förening av dans, musik 
och kampsport. 

Miriam Aïda, sång, Mats Anders-
son, gitarr, Finn Björnulfsson, 
slagverk, Ola Bothzén, slagverk 
samt Fernando caesar dos Santos 
Filhos och Alan Rosario da costa, 
capoeiradans.

miriamaida.wordpress.com 
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

rAMY essAM, AndreAs unge, 
oLLe Linder

2011 samlades tusentals människor 
på Tahrirtorget i Kairo för att störta 
diktatorn Mubarak. På podiet stod 
ofta Ramy Essam med sin gitarr 
och sin låt ”Irhal”. Denna sång 
blev något av revolutionens sång 
och har efter att Mubarak störtats 
av Time Out Magazine utsetts till 
världens tredje mest politiskt på-
verkande sång. Ramy arresterades 
och torterades. Nu bor han sedan 
i oktober i Malmö där han är den 
förste musikern som fått en poli-
tisk fristad.  Till galan kommer han 
med sin gitarr i sällskap av svenska 
musikerna Andreas Unge och Olle 
Linder. I april turnerar Essam med 
Unge och andra invandrade musi-
ker i vara konserthus projekt Best 
Of Sweden.

Ramy Essam, gitarr och sång, 
Andreas Unge, bas och Olle Linder, 
slagverk.

Foto: Isra Wassfy

Stefan Sundström är vissångare, 
låtskrivare, rockmusiker, författare, 
skådis … en artist som i alla år gått 
sin egen väg. En prisbelönt stock-
holmare – fick bl a Evert Taube-sti-
pendiet 2014 – som också skrivit 
böcker om mjölk och engagerat sig 
politiskt på olika sätt. Har ett 20-tal 
skivor och ett antal filmer bakom 
sig. I sina låtar kombinerar han 
röjig rock med innehållsrika texter 
och täta referenser till kulturarvet: 
Taube och Dan Andersson men 
också Bellman, Alice Tegnér, Astrid 
Lindgren och Ulf Dageby. Precis 
som vreeswijk har han ett per-
songalleri av udda typer och sköna 
damer: Jan Banan, Sabina, Margu-
erite, gubben grå. Hans texter är 
vardagsrealistiska och kommen-
terar både det svenska kultur- och 
samhällsklimatet i stort och det 
trassliga livet för ungdomar i yngre 
medelålder.

stefansundstrom.se 
Foto: Jeanette Andersson

stefAn sundströM
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sALLYsWAg

I Polen fanns fram till 1939 en 
stor, judisk orkester, Stahlhammer 
Klezmer Band, grundad i Lublin 
omkring 1910. Semmy växte upp 
i Sverige där han nu är violinist 
och 1:e konsertmästare i Kungliga 
Hovkapellet. Klezmermusiken, det 
judiska folkets traditionella musik, 
lever dock vidare hos Semmy i 
olika konstellationer, bl a som här 
i hans trio. Ordet klezmer bety-
der folkmusiker på jiddisch men 
betecknar också den medryckande 
och ofta sentimentala folkmusik 
som, inspirerad av romsk och 
östeuropeisk folkmusik, frodades i 
Polen med omnejd.

Semmy Stahlhammer, violin, Isabel 
Blommé, cello,  Miriam Oldenburg, 
accordion 

stahlhammerklezmer.se 
Foto: Joe Sundelin

stAhLhAMMer KLeZMer  
cLAssic trio

LenA WiLLeMArK LYöstrAini

Maxida Märak, 25, från Jokkmokk 
är musiker, skådespelerska och 
konstnär. Maxida har gjort sig känd 
som en kompromisslös artist och 
är mycket aktiv i politiska frågor 
som kampen mot gruvindustrin i 
Sápmi. Hon kommer från en familj 
där kultur i olika former varit stän-
digt närvarande. Hon växte upp i 
Stockholm och Jokkmokk där hon 
numera är bosatt. Hon har hållit 
på med teater och målat, slöjdat 
och skrivit. I hennes musik möts 
jojk och hiphop men också annan 
lite oväntad musik som bluegrass. 
Här är mötet mellan jojken och den 
moderna hiphopen i fokus.

Maxida Märak, sång, Robin co-
chrane, beats och live-elektronik.

MAxidA MärAK

Sallyswag bildades 2013 när Folk 
& världsmusikgalan utlyste ett pro-
jektstöd: ett nybildat världsmusik-
band med bara kvinnliga medlem-
mar skulle få resurser att repetera 
och dessutom framträda i samband 
med Folk & världsmusikgalan 2014. 
violinisten Erika Risinger letade 
reda på åtta tjejer att spela med 
och bildade Sallyswag – som vann 
i hård konkurrens av mer än 20 
riktigt bra förslag. Sedan dess har 
bandet spelat flitigt på landets 
världsmusikscener. En het, kokande 
gryta av nyskrivet och gammalt, in-
fluerat av rootsmusik från bl a Sve-
rige, Bulgarien, Kuba, Somalia och 
Libanon, säger man om sin musik. 
En skön käftsmäll, ett band som rör 
om, tar plats och griper tag.

Sini Koskelainen, sång, Aurelia 
Dey, sång, Erika Risinger, fiol, Ebba 
Wigren, trummor, Nadia Hamouchi, 
trumpet, Anna Malmström, klari-
nett/basklarinett, Paulina Moberg, 
trombon, Nadina Pundins, elbas 
och Susana Risberg, elgitarr.

sallyswag.se 
Foto: Ferhat Deniz Fors Samuel Andersson/LoopTok är en 

mångsidig och eftertraktad musi-

LooPtooK

VästAnÅ teAter
västanå Teater är en av Sveriges 
absolut största sommarteatrar och 
under vinterhalvåret en turneran-
de teater. Konstnärlig ledare och 
teaterchef är Leif Stinnerbom, 
spelman och dansare. Folkkultu-
ren är en röd tråd i teatern genom 
musiken som skrivs och framförs av 
Leifs son Magnus m fl och genom 
fantastisk kostym skapad av Leifs 
fru Inger. Repertoarvalet är ofta 
Selma Lagerlöf men kan också vara 
traditionellt eller annat. västanå 
Teater fick pris som årets Tvärspel 
på Folk & världsmusikgalan 2012. 
Till årets gala kommer man med 
ett utdrag ur pjäsen gösta Ber-
lings saga samt något helt nytt ur 
Lomjansguten som har premiär på 
midsommardagen.

Magnus och Sophia Stinnerbom, 
mandola och fioler, Roger Tallroth, 
gitarr,  Ola Hertzberg, nyckelharpa, 
Jonas Brandin, fiol och christian 
Svensson, slagverk samt dansarna 
Silje Onstad Hålien, Torkjell Lunde 
Børsheim och Margit och Martin 
Myhr

vastanateater.se 
Foto: Lars Sundestrand

ker. Slagverk av alla de slag är hans 
huvudinstrument men han spelar 
också fiol och mycket annat. Han 
har synts bl a på Nobelbanketten 
där han framträdde tillsammans 
med cirkus cirkör där han är både 
musiker och kompositör. Han hörs 
också i band som Hedningarna och 
Majlo och skriver musik för dans, 
teater, cirkus och film. Det är inte 
ofta folkmusiker får beställnings-
verk men nu har Sveriges Radio 
beställt ett nytt stycke av Samuel. 
Folk & världsmusikgalan är mycket 
stolt att för första gången kunna 
presentera ett uruppförande på 
galascenen.

looptok. com 
Foto. Peter Lloyd

Namnet är gärdsjömål för ”flick-
or från gärdsjö”, byn som Ida, 
Jenny och Jenny kommer ifrån. Två 
systrar och en kompis som faktiskt 
alla numera bor i hembyn igen, 
på varsin sida landsvägen, med 
sina familjer. gässbikôllorna har 
folkmusiken med modersmjölken, 
de har spelat låtar från Rättvik och 
Bingsjö sedan de var små och de är 

gässBiKÔLLor

alla tre gifta med spelmän. Pekkos 
gustaf i Bingsjö var en av de stora 
läromästarna för de här kvinnorna 
som visar att ordet storspelman 
minsann inte behöver betyda en 
herre med fiol.

Täpp Ida Almlöf, fiol, Täpp Jenny 
Nylander, fiol och Jenny Bergman 
Högberg, fiol.

Foto: Thomas FahlanderBara i musikens vidunderliga värld 
kan en konstellation som Lyöstraini 
bli verklighet: Karin Nakagawa är 
en av Japans främsta virtuoser på 
25-strängad koto. Lena Willemark, 
med rötterna i Älvdalen, har spridit 
svensk folkmusik i sång och på fiol 
i flera decennier. Anders Jormin 
är en av våra mest eftertraktade 
basister. I Lyöstraini (träd av ljus 
på älvdalsmål) tar de avstamp i 
Japans  klassiska musik, lägger till 
Lenas texter på älvdalsmål och top-
par med Anders  öppna landskap 
av improvisation. 

Karin Nakagawa, koto, Lena Wil-
lemark, sång och fiol och Anders 
Jormin, bas.
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sALLYsWAg

Sallyswag bildades 2013 när Folk 
& världsmusikgalan utlyste ett 
projektstöd: ett nybildat världs-
musikband med bara kvinnliga 
medlemmar skulle få resurser att 
repetera och dessutom framträda i 
samband med galan 2014. violinis-
ten Erika Risinger letade reda på 
åtta tjejer att spela med och bil-
dade Sallyswag – som vann i hård 
konkurrens av mer än 20 riktigt bra 
förslag.  Sedan dess har bandet 
spelat flitigt på landets världsmu-
sikscener. En het, kokande gryta av 
nyskrivet och gammalt, influerat av 
rootsmusik från bl a Sverige, Bulga-
rien, Kuba, Somalia och Libanon. 
Medlemmar äro Sanna Eriksson, 
Aurelia Dey, Erika Risinger, Ebba 
Wigren, Nadia Hamouchi, Anna 
Malmström, Paulina Moberg, Nadi-
na Pundins, och Susana Risberg.

nos honKs

Jonas Knutsson, Anna Roussell 
och Markus Tullberg bildar denna 
blåsartrio. Knappast några nykom-
lingar var för sig men som band 
har man inte hållit på särskilt länge. 
Det är en unik konstellation där 
de två traversflöjterna slingrar sig 
om varandra och strålar samman 
med sopransaxofonen eller svävar 
ovan den bastanta barytonsaxen. 
Musiken är en intrikat väv som 
samtidigt ger stort utrymme åt 
det spontana och improvisato-
riska. De musikaliska stigar som 
fört musikerna tillsammans går 
genom polskeklingande granskog, 
whiskydoftande öar i väst, rökiga 
jazzklubbar, skånska rapsfält och 
ett saltstänkt Bretagne. 

MAxidA MärAK

Maxida Märak, 25, från Jokkmokk 
är musiker, skådespelerska och 
konstnär. Maxida har gjort sig känd 
som en kompromisslös artist och 
är mycket aktiv i pokitiska frågor 
som kampen mot gruvindustrin i 
Sápmi. Hon kommer från en familj 
där kultur i olika former varit stän-
digt närvarande. Hon växte upp i 
Stockholm och Jokkmokk där hon 
numera är bosatt. Hon har hållit på 
med teater och målat, slöjdat och 
skrivit. I hennes musik möts jojk 
och hiphop men också annan lite 
oväntad musik som bluegrass och 
mycket annat.

MAts öBerg

Det sägs att han som fyraåring inte 
kunde somna utan att få lyssna på 
pappas plattor med Miles Davis. 
Så det började tidigt för Mats 
Öberg vars fantastiska spel på 
piano och munspel hörs alltmer 
även i folkmusikaliska kretsar. Han 
började spela med morbror Berndt 
Egerbladh som främste inspiratör. 
Som underbarn tolkade han Frank 
Zappa nästan bättre än Zappa själv, 
spelade sedan pop och jazz och 
halkade in i världsmusiken via Ale 
Möller, Lena Willemark och Jonas 
Knutsson. Här är han nu aktiv i flera 
konstellationer där jazzen möter 
folkmusiken och tvärtom, en säll-
synt skicklig och efterfrågad musi-
kant, kompositör och improvisatör 
med en i sanning unik talang.

LeLo niKA

Lelo är artist uti de snabba finger-
spetsarna. Några av de snabbaste i 
världen faktiskt. Han är två gånger 
världsmästare på dragspel, han 
är rom, född i Serbien men sedan 
länge bosatt och verksam på bäg-
ge sidor av Öresund. Konstmusik, 
jazz och folkmusik, allt hänger ihop. 
Lelo har som några särskilt utvalda 
sedan 2013 ett tioårigt konstnärs-
stipendium från Kulturrådet. Man 
kan höra Lelo i en egen septett 
som släppte en rosad skiva under 
året, som gäst med internationella 
orkestrar, men också i sällskap med 
folkmusiker som Thuva Härdelin 
och i andra sammanhang. Som jazz 
med Randy Brecker och Joe Zawi-
nul som sa så här om Lelo: ”He is 
the greatest accordion player who 
has ever lived”. Punkt slut.

LiVet nord

årets mångsysslare vore kanske 
en mer adekvat kategori för denna 
violinist från västkusten. Livet spe-
lar i närmare tio olika grupper och 
hon driver skivbolag och arrangerar 
festivaler. Hon komponerar och 
undervisar och hon är engagerad 
inom Musikcentrum väst som dess 
ordförande. Musikaliskt bred med 
tango och klezmer i botten men 
med teatermusik, folkreggae och 
mycket annat på toppen.  Har 
under året spelat i både Kina och 
Brasilien. ”Livet Nords fiol svävar 
iväg och tränger rakt in i hjärtat” 
som en recensent har skrivit. 

Foto: Lucas Stark

åRETS Artist
Kan vara en soloartist eller en solist i en grupp som under 2014 utmärkt sig musikaliskt,
artistiskt och med ett starkt personligt uttryck och bra scenisk kommunikation. Någon som
synts extra mycket på scen, på festivaler eller i andra publika sammanhang.

Här ligger fokus på de som inte är kända ännu men har stor potential att slå igenom på allvar. 
Kan vara en ung grupp eller solist men också någon som startat en karriär sent i livet och som 
under 2014 tagit ett stort kliv framåt i sin karriär.

åRETS nYKoMLing
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sYMPhonic stoMP of  
sWeden

Traditionellt och helt nytt, bundet 
och samtidigt fritt, tungt och på 
samma gång lätt och ledigt. Om-
dömena var många och förtjusta 
när kompositören och arrangö-
ren – själv spelman från början – 
Karl-Johan Ankarblom (Folk All-In 
Band) satte samman ett program 
för gävle Symfoniorkester och 
fiolspelmannen görgen Antonsson 
(Draupner, Folkteatern gävleborg). 
Ny musik men samtidigt gammal, 
en svit av låtar där spelmansmu-
siken och symfoniorkestern möts 
på ett sätt som alltså känns både 
nytt och gammalt. Det publika och 
mediala gensvaret blev stort och 
varmt för detta projekt som blev 
konsert, cD och Tv-program direkt.

rÅ!

Finsk folksång och spansk flamen-
co låter inte som två kulturer som 
alldeles självklart möter varandra 
friktionsfritt. Men när sångerskan 
och kompositören Anna Fält och 
flamencodansaren och koreografen 
Pia Pohjakallio, även kallad Pia Del 
Norte, möttes började det direkt 
att hända saker. Rå! Heter den 
45 minuter långa föreställning de 
satte samman under året och som 
redan fått stor uppmärksamhet. I 
föreställningen presenteras olika 
karaktärer under ett kvinnolivs alla 
skeden. I både finno-ugrisk sång 
och flamencon finns rå kvinnokraft. 
Två direkta, starka folkliga uttryck, 
från två håll i världen. Spektakulärt 
och högst berörande var två kom-
mentarer från publik och media.

Foto Jerry Pedersen

nordic rAgA

När saxofonisten Pär Moberg och 
slagverkaren Dan Svensson ville 
experimentera med att föra in 
mer improvisation i svensk folk-
musik tittade de på Indien där 
improvisation är en naturlig del 
i musiken. De inledde för ett år 
sedan ett samarbete med den 
indiska violinisten Jyotsna Srikanth, 
liksom kort därefter Mats Edén (ej 
med på bild), svensk fiolspelman 
och kompositör. Därmed föddes 
Nordic Raga, en kvartett där man 
går på djupet i samarbetet kring 
improvisation med nordiska skalor 
och indiska verktyg. Har redan 
uppmärksammats för konserter 
både i Sverige och Storbritannien. 
”Swedish waltzes and polskas meet 
Bangalore passion, grace and fire 
in this superb communion” tyckte 
skotska The Herald.

Väsen

25 år fyllde de året som gick, en av 
Sveriges största folkmusikexporter 
– väsen. Och de fyllde konserthu-
set i Uppsala med publik och gäs-
ter under en jubileumskonsert som 
var så högkvalitativ och musikaliskt 
omväxlande som man kan förvänta 
sig av en så nyfiken grupp som 
väsen. Olov Johansson, Roger Tall-
roth och Mikael Marin hittar stän-
digt nya sätt att stimulera sig själva 
och publiken. Ett stort antal skivor 
har man bakom sig, spännande 
samspel med fantastiska grupper 
från hela världen och ständigt nya 
turnéer på gång i både Japan 
och USA. Tre synnerligen sam-
spelta långa män i sina bästa år, 
en välsmord evighetsmaskin utan 
tillstymmelse till ålderskrämpor.

Foto: Mia Marin

sousou & MAher cissoKo

På den allra första Folk & världs-
musikgalan, 2010, vann duon pris 
som årets nykomlingar. Sedan dess 
har det blivit många nominering-
ar. Ständigt är denna ambitiösa, 
unika, starka och dynamiska duo 
med i diskussionerna om årets 
bästa. Sousou och Maher är båda 
sångare och koraspelare och deras 
musik är i ständig rörelse och 
spänner över flera kontinenter. 
Maher föddes i Senegal och växte 
upp i en familj där traditionen att 
sjunga och spela kora har gått i 
arv från generation till generation 
i över 700 år. Sousou är från Skåne 
och idag en av världens få kvinn-
liga koraspelare. Tillsammans har 
Maher och Sousou spelat över hela 
världen och givit ut tre skivor.

Foto: Yohanna Troell

AhLBerg eK rosWALL

Lappland, Medelpad och Skåne är 
hemmaplan för Emma Ahlberg,  
Daniel Ek och Niklas Roswall som 
sedan starten 2010 etablerat sig 
som en av landets populäraste 
grupper. De spelar folkmusik från 
Medelpad och Skåne, både tradi-
tionella och nya, egenkomponera-
de låtar. Tre skickliga, lyhörda och 
samspelta musikanter, influerade 
av allt från barock till pop med en 
stark känsla för melodi och sväng, 
allt kryddat av en lekfull spelglädje 
som sannerligen bidragit till grup-
pens popularitet. Turnerar mycket 
och gärna, spelar till dans och har 
många fans över hela landet.

Foto: Tuva-Li Peter

Kan vara allt från duo och uppåt. En grupp sångare, musiker, dansare eller blandningar av 
dessa som under 2014 utmärkt sig musikaliskt, på scen och med ett starkt personligt uttryck 
och bra scenisk kommunikation.

åRETS gruPPåRETS tVärsPeL
Utveckling utgår ofta från samarbeten och vi vill belöna bra samspel tvärs över geografiska 
eller musikaliska gränser, mellan personer och grupper eller i ett gemensamt projekt. Något 
nytt och oprövat, något överraskande och som sticker ut.
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snAKKA sAn & sVer

På galans efterfest i gävle 2013 
vände Snakka San och Sver upp 
och ned på tillställningen just när 
man trodde att det inte kunde bli 
mera drag. ”Folkhall” kallas med 
en blinkning åt Jamaica till, deras 
unika mix av svensk-norskt låtspel 
och värmländsk toast. Powerfolk 
som på kort tid har väckt intresse 
och fyllt dansgolven överallt. Efter 
fyra singlar som alla spelats flitigt 
i svensk och norsk radio var det 
dags för ett album som hyllats hela 
året. ”Bom bom blam blam blam” 
blev en radiohit. ”Bästa nordiska 
samarbetet hittills?” var frågan Lira 
ställde sig…

Skivbolag: Playground music

ALe MöLLer, VästerÅs sin-
foniettA M fL/the nordAn 
suite

Tillsammans med dirigenten och 
arrangören Hans Ek har Ale Möller 
plockat upp musiken från ”Nord-
an” som gavs ut på EcM 1994. Nu 
som då med Lena Willemark som 
sångsolist men med västerås Sin-
fonietta som ensemble. Långt ifrån 
det första experimentet med folk-
musik i klassisk kostym men här tar 
man det ett stycke till där de när-
mast medeltida stämningarna från 
Nordan möter sinfoniettans nutida 
konstmusik och djärva klangvärld i 
ett strömmande musikaliskt flöde. 
”Sagolikt vackert och gripande” 
tyckte Nerikes Allehanda.

Skivbolag: Prophone/Naxos

MAriA Jonsson & dAnieL 
Pettersson/KAdriLJ

I de västerbottniska folkmusikarki-
ven har Maria Jonsson och Daniel 
Pettersson letat låtar. Kadriljer, 
polonäser och menuetter från 
1700-talet, okända bitar från tre 
handskrivna spelmansböcker som 
man dammat av och givit ut både 
i notform och på skiva. Musik som 
man tidigare inte visste funnits i 
västerbotten. Maria och Daniel 
spelar låtarna i sitt eget tempo, 
de har funderat mycket på arrang-
emang, allt för att göra musiken 
dansant och levande. På viola d´ 
amore och nyckelharpa skapas 
fascinerande musik i gränslandet 
mellan folk och äldre konstmusik.

Skivbolag: Dalakollektivet

sArA & sAMAnthA

Sara Parkman och Samantha Oh-
landers är några av Sveriges bästa 
folkmusiker, lite som Kalle Moraeus 
juniors fast feminister och tuffare, 
om de får säga det själva. Två unga 
norrländska fiolspelmän och agita-
torer som på ett unikt sätt oför-
tröttligt kämpar mot patriarkat och 
främlingsfientlighet, för musiken, 
jämlikheten, friheten. Fenomenala 
förebilder som tar traditionen in i 
samtiden.”Folkmusiken har visat 
sig vara ett perfekt vapen och verk-
tyg för att driva olika konstnärliga 
och politiska frågor. Att vi sen var 
och en har en djupt personlig och 
passionerad relation till musiken 
och den svenska vemodsmystiken 
kryddar ju upplevelsen” har de 
sagt om sin musik. Det kommer 
mera, var så säkra…

Foto: Isabelle Minou

JAn hAMMArLund

Jan Hammarlund är proggtrubadu-
ren från Stockholm som aldrig ger 
sig. Sedan 70-talet har han delat 
med sig av sina sånger. Bella ciao, 
Brecht, violetta Parra, Oktobertea-
tern, egna kabaréer och tolv skivor 
där ”Jag vill leva i Europa” väl är 
den största hiten. Han har sjungit 
Schubert och Mendelsohn, han 
har gjort radio och sitter i Svenska 
visakademien. Han har drivit ett 
laboratorium för politiska visor på 
Stallet. Jan Hammarlund går sin 
egen väg, nyfiken på nya samar-
beten och eftersom världen inte 
verkar bli bättre finns det fortfaran-
de politiska frågor att engagera 
sig i. Under året har han släppt 
en uppmärksammad skiva med 
okända sånger av den amerikanska 
vissångerskan Malvina Reynolds.

Foto: Jeanette Andersson

KJeLL-eriK eriKsson

Det är från grupper som Triakel och 
Hoven Droven Kjell-Erik Eriksson är 
mest bekant. En fantastiskt driven 
spelman som med lätt och lyhörd 
hand växlar mellan folkrock, visor, 
lite country och gammeldans. Lika 
eftersökt som pedagog för stora 
som för små. Har 2014 släppt skivor 
med Triakel och Bo Lyckligs gam-
meldansorkester, turnerat och un-
dervisat. ”Kjell-Erik har genom sin 
musikaliska begåvning fångat och 
tänt många ungas intresse för vårt 
musikaliska kulturarv. Med trygghet 
i musikaliskt farsarv och stor kärlek 
till felan och tretakten skapas alltid 
energi kring Kjell-Erik, både som 
pedagog och dansspelman” sades 
när han fick den prestigefulla Lapp 
Nils-medaljen 2011. På den vägen 
är det!

Foto: Peter Ahlbom

vi belönar en cD, en bok, en DvD eller kanske kombinationer av dessa. Här går priset till en 
utgåva som under 2014 utmärkt sig särskilt mycket genom hög kvalitet musikaliskt, innehålls-
mässigt och tekniskt.

åRETS utgÅVA
Tradition är en röd tråd i vår genre. Priset här går till någon i Sverige som under 2014 utmärkt 
sig genom att levandegöra och förmedla, gärna på nytt sätt, en tradition såväl med nordiska 
som utländska rötter.

åRETS trAditionsBärAre
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åRETS BArn och ungA

åRETS hedersPris

Med detta pris vill vi uppmärksamma behovet och vikten av bra 
föreställningar/konserter för barn och unga inom vår genre. Priset 
går till en eller flera utövare eller en organisation som under året 
utmärkt sig kvalitativt och publikt inom området. Pristagaren utses 
av barn- och ungdomsproducenterna vid landets länsmusikorgani-
sationer. Priset delas ut under galan men inga nominerade utses.

Tilldelas någon individ eller aktör som med 
en lång gärning bidragit till att de tradi-
tionsbaserade kulturarven inom musi-
ken och dansen lever och utvecklas 
i Sverige. Pristagaren offentliggörs 
under galan men inga nominerade 
utses.

Brita Björs från Malmö Folk som fick priset 
”årets arrangör” på galan 2012 
Foto: Peter Ahlbom

DE NOMINERADE

www.spelmansforbund.se

Unga Glysar  
- pedagogiskt material/lärarhandledning för musiklärare 

Spelmansstämman på Skansen   
- konserter, workshops och danstävling 

Folk & Världsmusikgalan 
- en årligen återkommande, oförglömlig fest

Allsvenskan i Folkmusik och dans  
- kurs i danser och låtar från hela Sverige

Samspelsmedaljen i Medelpad 
- ett pris för gott samspel

Världens Musik och Dans 
- en gemensam satsning på folkmusik/världsmusik

Riksorganisationerna samarbetar

NY CD
Matilde  Casazola 
är en av Bolivias 
främsta poeter och 
kompositörer.
Hennes visor är poesi 
och Matildes största 
inspirationskälla är 
och har varit den 
andinska folkmusiken. 
Gitte Pålsson, sång och 
Juan Carlos Cordero, 
gitarr har arbetat nära 
Matilde och tagit fasta på den enkelhet som hon förespråkar, en 
röst och en gitarr. Sångerna framförs på spanska och svenska. 
De svenska tolkningarna är gjorda av Johan Cronehed och 
Gitte Pålsson.

Mässpris funder folkgalan: 
CD + text- och nothäfte  200kr
Normalpris 239kr inkl moms.
Distribution NAXOS .

Gitte Pålsson Musik & Scenproduktion
Nobelvägen 147 C LGH 1402
212 15 Malmö
073-9354689 epost@gitte.nu  www.gitte.nu

      Visor av Matilde Casazola, Bolivia

    Gitte Pålsson & Juan Carlos Cordero

Gitte Pålsson Musik & Scenproduktion presenterar

Sång Gitte Pålsson & gitarr Juan Carlos Cordero

Musik & text: Matilde Casazola, Bolivia,
som också medverkar i spår 1 och 24.
Sångtexterna tolkade till svenska av 
Johan Cronehed, spår 5, 8, 10, 17, 19, 21 och 23  samt

Gitte Pålsson, spår 2, 4, 12,  13, 15, 19 och 24. 
Inspelat i Sucre januari 2014  av Abel Hurtado Barrancos 

Mixat av Juan Carlos Cordero
Mastring: Pär Lönn
Producent: Gitte Pålsson, Juan Carlos Cordero
Co/producent: Jatte Nilsson
Illustration: Mamani Mamani, Bolivia
Foto: Cladia Jadue, Bolivia
Omslag och layout: Roland Appelros
Tack till Hanne Juul och Rosa Maria Leonard för råd 

vid instuderingen av sångerna.

www.gitte.nu   

1. A veces quisiera  2. Ibland skulle jag vilja
3. El ser feliz  4. Lyckan  5. Detrás de la niebla  6. Mörka skuggor

7. El dueño  8. Min ägare  9. Rosa de tiempo  10. Rosornas tid
11. Tanto te amé  12. Att älska så  13. Como un fueguito / Lågan

14. Viento pasajero  15. Ay, detta liv
16. La estrella  17. Himlens stjärnor  18. El contraste  19. Kontraster 

20. La espina  21. Giftig kärlek  22. El milagro  23. Mirakel 
24.  De regreso  / Att återvända  

GP CD 14

”After forty years of activity in the field of poetic song, I feel that my 

work is now being shared and understood. My passion for poetry led me 

to compose songs, which I define as popular and lyric at the same time, 

in an effort to reach a wider, less specialized audience. I am very pleased 

with the present recording because it represents a fraternal embrace 

between two cultures that seem – only in appearance – to be distant and 

strange to each other.” Matilde Casazola, Sucre 2015

GP CD 14 cover.indd   1

14-11-20   12.39.48

Upplev  Skapa  Spela  Dansa

Kulturutveckling
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KLUSTRET

KLustret

förestäLLning: tWine. MeAsure. cut - en 
förestäLLning AV teAter sLáVA

Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 7, Huddinge kl 19

Nordisk mytologi och bulgariska kvinnosånger vävs 
samman i en musikalisk föreställning om de tre nornor-
na Urd, Skuld och verdandi. I en rit i och utanför tiden, 
i ett rum för andakt och kontemplation, i en musikalisk 
och visuell resa som passerar ordets gränser, där tar 
händelserna vid i en värld av skönhet och smärta. 

Av och med: Maria af Klintberg, Elin Tisell, viktoria 
Siwek. Regi: Micke Klingvall 

BIljetter: www.teaterslava.org, även 08 551 705 17 

MusiK: BLuegrAss @ Kungsängen Med  
sPinning Jennies och the rocKridge 
Brothers

Upplands-Bro Kulturhus, Furuhällsplan 1b Kungsängen 
kl 19:00

En kväll med bluegrass med stockholmsgrupper Spin-
ning Jennies och The Rockridge Brothers. välkommen 
till en unik musikalisk upplevelse där svensk lyrik och 

LördAg 7 MArs
VäLKoMMen tiLL  
KLustret!

nordamerikansk bergsmusik blandas med traditionell 
old time från den amerikanska södern. 

Biljettbokning: sonia.braska@upplands-bro.se 
 

söndAg 8 MArs
 
MusiK: AVAYe doost

Musikaliska, Nybrokajen 11 kl 17.30

Den internationella kvinnodagen firas med en konsert 
med den iranska gruppen Avaye Doost. gruppen leds 
av tonsättaren och setarspelaren Fariba Hedayati som 
bildade denna grupp 1994 och sedan dess samarbetat 
med en rad musiker över hela världen. gruppen är 
den första i sitt slag med enbart kvinnliga medlemmar 
sedan den iranska revolutionen. Förutom Hedayati 
medverkar Asareh Shekarchi, sång, Nazanin Pedarsani, 
slagverk och tombak samt Mojgan Abolfathi, slagverk 
och daf.

Arr: Farhang och Länsmusiken i Stockholm

Biljetter: musikaliska.com 

estrAdsAMtAL: förKLädd frihet - och  
förLorAd

Stallet, Stallgatan 7 kl 15:00

Innan konserten med Avaye Doost (se ovan) bjuder 
Svenska PEN in till ett samtal om kvinnors spelrum och 
om de utvägar de tvingas ta till för att kunna uttrycka 
sig i Afghanistan. Medverkande: Jenny Nordberg, 
författare, Azeeta Rafaat, politiker, bosatt i Kabul, Mo-
nirah Hashemi, skådespelerska, regissör och politisk 
aktivist, Somaya Rezai, politisk aktivist och bloggare. 
Moderator: Natalie Besèr, journalist och utrikespolitisk 
rådgivare. Fri entré. Mer om samtalet på folkgalan.se.

Moderator: Natalie Besèr, journalist och utrikespolitisk 
rådgivare med inriktning på Mellanöstern. Fri entré. 
Mer om detta samtal på folkgalan.se.

Kluster – ett ord bildat av engelskans cluster som betyder 
hop eller ansamling – det är precis vad Folk & världsmusikga-
lan handlar om. En hop folk- och världsmusiker, en ansamling 
av arrangemang som gör festival av galan 2015. galaveckan 7 
till 14 mars fyller hela stockholmsregionen med med spän-
nande konserter och föreställningar!

I Klustret delar arrangörer i hela storstockholm med 
sig av sitt utbud, av dans och musik, föreställ-
ningar och möten för alla och envar. Bildar ett 
nätverk som vi hoppas ska leva vidare och 
stimulera, en fest som fortsätter och en 
möjlighet för ännu fler att ta del av den 
skatt som folk- och världsmusiken och 
dansen erbjuder. 

På de följande sidorna presenteras 
en del av galaveckans utbud. Hela 
programmet finner du på galans 
hemsida folkgalan.se. välkommen 
på fest!

Vahid Baloushnasab 
gästade gruppen Padik 
på Folk & Världsmusik-
galan 2013 
Foto: Peter Ahlbom
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onsdAg 11 MArs 
 
seMinAriuM: ruBen niLson – en deL AV VÅr 
VissKAtt

Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, kl 19

Jan-Olof Andersson presenterar några av Olle 
Adolph sons tonsättningar av konstnären, plåtslagaren 
och visdiktaren Ruben Nilsons opublicerade visor. 
Under kvällen kommer vi också att få en presenta-
tion av Ruben Nilson, vars visor gick rakt in i hjärtat 
på alla som sjöng och lyssnade på visor, från 30-talet 
och framåt. Ruben Nilson fick sedan en ny stor publik 
genom Fred åkerströms fina inspelningar.

Förutom Jan.-Olof Andersson medverkar Anna Swart-
ling, Lars-åke Andersson och Lasse Zackrisson.

Arr Ruben Nilson Sällskapet och Folkkulturcentrum

Biljettbokning www.folkkulturcentrum.se. 

9-12 MArs: ProVA foLKdAns!

18 av Svenska Folkdansringens medlemsföreningar 
i stockholmsregionen bjuder in till öppet hus med 
prova på dans mellan 9 och 12 mars. Tid och plats på 
folkgalan.se.

101 hattar. Foto: Ingvi Skeie Ljones

dAns: 101 hAttAr Att sPArKA ner innAn  
JAg dör

Dansmuseet kl 12.30.

En dansföreställning som utforskar folkdansens, 
liksom folkmusikens möjligheter till ett gränsöverskri-
dande mot modern danskonst och musik. Sverigepre-
miär för denna norska föreställning.

Idé och regi: Susanne Marko. Idé, Koreograf och 
dansare: Silje Onstad Hålien. Musikansvarig/musiker: 
Anders Löfberg

Spelas även 12/3 och 13/3 kl 12.30, 14/3 och 15/3 kl 
14, 17/3 kl 18 samt 18/3 och 19/3 kl 12.30

BIljetter: www.dansmuseet.se

MusiK: Bridget MArsden & Leif ottosson

Stallet, Stallgatan 7 kl 19:00

Låtar som skapar bilder, en antydan till minnen eller 
kanske något som komma skall? Bridget Marsden (fiol) 
& Leif Ottosson (accordeon) bildar en duo som nu 
släpper sitt efterlängtade debutalbum, fyllt av nya och 
gamla låtar, låtspel med oväntade vändningar. Deras 
tolkningar av den nordiska folkmusiken med öppna 
soloutflykter och ljudlandskap som gränsar mot det 
filmiska har skapat stort intresse såväl på den etablera-
de folkmusikscenen som bland en ny publik.

Lyset i forsen. Foto: Harald Nilsson

torsdAg 12 MArs
 
MusiK och cereMoni: eVert tAuBes 
födeLsedAg

Maria Magdalena Kyrka, Bellmansgatan 13 kl 18:00

vi uppmärksammar Evert Taube som denna dag skulle 
ha fyllt 125 år, med kransnedläggning och konsert. Fri 
entré.

http://www.taubesallskapet.se/ 

MusiK: Pero äLsKAr foLKMusiK

Teater Pero, Sveavägen 114 kl 19:00

Teater Pero älskar vanligtvis all musik, men under 
vecka 11, då hela Stockholm kommer att genomsyras 
av folk- och världsmusik, vill vi rikta vår värme och kär-
lek mot folkmusiken! Spelar gör inga mindre än Lyset i 
Forsen, Norr om Stockholm och Triplex! 

Lyset i forsen är Thea åslund, Lovisa Risinger och 
Emma Lagerberg, fiol och sång, och har beskrivits som 
en uppkäftig, intelligent och vacker trio. Här blandas 
vemodig visa, mäktiga polskor och disco-riff i ett tätt 
samspel. Nyskrivet, oskrivet och sedan länge skrivet. 
Norr om Stockholm består av Stina Brandin, Magda-
lena Eriksson och Alva granström, tre unga spelmän 
från Dalarna, ångermanland och västerbotten. Norr 
om Stockholm spelar låtar efter och av kvinnor. Det 
är dags nu! Triplex är trion som vann tävlingen årets 
unga folkmusikband 2014. Till Pero kommer de dock 
som duo då gitarristen Emil Rutanen fått förhinder. 
Petrus Dillner på fiol, och Jerker Hans-Ers på harding-
fela, har dock lovat att ge allt och lite till.

Arr Lena och Sophie Malmborg i samarbete med Tea-
ter Pero och Studieförbundet Bilda.

www.pero.se 

Qaisar Mahmood. Foto: Lorna Batram

fredAg 13 MArs
seMinAriuM: JAKten PÅ sVensKheten

Stallet, Stallgatan 7 kl 16:00

vem är svensk, vad är svenskt och när blir man svensk? 
vem tillhör kulturarvet och vad är det egentligen? Är 
kulturarvet statiskt och något som tillhör vissa invånare 
i ett land? Kan man se på kulturarvet som något rörligt 
i tid och rum och på ordet som ett verb, att kulturarva, 
och vad betyder det i så fall?  

Qaisar Mahmood, verksam som kulturarvschef på 
Riksantikvarieämbetet säger t ex att ”För att kulturarv 
ska bli en folkrörelse – något som tillhör alla – behö-
ver arbetet med kulturarvsfrågorna ses som just en 
rörelse. Kulturarv är inte bara allas ansvar, utan alla 
har också rätt att kulturarva fram sin individuella nyans 
som sedan läggs till den färgrika helheten vi kallar för 
det nationella kulturarvet.”

Qaisar Mahmood föddes i Pakistan och växte upp i 
Lahore tillsammans med sin mor och syster. 2012 ut-
kom Qaisar Mahmood med boken Jakten på svensk-
heten (Natur och Kultur), där han skildrar en resa om 
900 mil på motorcykel genom Sverige för att söka 
svenskheten och den svenska identiteten. 

Fri entré. Arr: Studieförbundet Bilda
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MusiK: en tidsresA i fLAMencons fotsPÅr

Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsv. 34 kl. 14:30

Följ med på en resa 100 år tillbaka i tiden, till flamen-
cons värld! El Tiempo Flamenco är en konsert som 
hämtar sin inspiration från flamencons brokiga väg ge-
nom tiderna, från de äldsta kända flamencosångerna 
till de senaste influenserna i denna konstarts medryck-
ande, själfyllda närvaro och sprakande rytmik.  Med 
Erik Steen, gitarr, gustavo Rey, sång, valter Kinbom, 
slagverk, Pia ”del Norte” Pohjakallio, dans.

www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/ 

MusiK: MinifoLKgALAn

Boo Folkets Hus kl 15

Nackas ungdomar står i centrum och framför musik i 
folk- och världsmusikens anda. Med lokala skolorkest-
rar, dansgrupper, körer och artisten Jenny Holmgren 
m fl.

http://www.nackadansoteater.se 

Flamenco på Etnografiska

fAMiLJeförestäLLning: ouM – en PoetisK 
MusiKsAgA för BArn

Stallet, Stallgatan 7, kl. 12:00

Det var en gång en flicka som föddes i Egypten med 
en fantastisk röst. Först sjöng hon mest hemma, för 
vissa sade att flickor inte fick sjunga. Men vad gör man 
när man måste sjunga? Hon klädde sig till pojke så 
klart! Och allt fler fick höra hennes sång. Till slut hade 
alla hört henne och inget kunde stoppa hennes sång. 

Familjeföreställningen Oum lyfter fram en flicka som 
följer sin rösts gåva och blir älskad av en hel värld 
för det. Med nyskriven musik av Mousa Elias och nya 
texter vävs den världsberömda egyptiska sångerskan 
Oum Khaltoums musik in i föreställningen. Det är en 
föreställning som skapar gemensamma referenser, 
stolthet och modet att följa sin inre röst.

Produktion: Re:Orient. Regi: Johanna Huss 
Medverkande: Sofia Berg Böhm – sång, Mousa 
Elias - oud och slagverk, Feras Sharstan - qanon och 
slagverk. Manus: Johanna Huss, från en idé av Paul 
verrept. 

Ingår i Länsmusikens familjekonsertserie. Från 4 år.

Biljetter: Musikaliska.com 

Skenet spelar på förfesten på Nalen Oum. Foto: Johanna Huss

förfest Med foLK ALL-in BAnd, sKenet, 
quiLtY M.fL.

Nalen, Regeringsgatan 74 kl 19:00

vi värmer upp med ett musikaliskt kalas tillsammans 
med Skenet och Quilty som båda har skivsläpp denna 
afton – plus partybandet Folk All-In Band med vänner. 
Håll i hatten, nu åker vi!
 
WorKshoP: PoLsKedAns och ruLLstoL

Stallet, Stallgatan 7 kl 18:00

Denna workshop vänder sig till rullstolsburna och gå-
ende dansare. Här får deltagaren möjlighet och teknik 
i att föra och följa, göra en omdansning i valsbana, gå 
försteg osv. Allt detta i ett combipar, d.v.s. ett par som 
består av en sittande och en gående dansare. vad 
händer med svikten, hur förhåller man sig till musi-
ken, vad händer med stegen och är det fortfarande 
polska?  Alla som deltar i kursen får prova på att både 
föra och följa. Inga förkunskaper krävs.

Ledare: Ellinor Fritz, musiker och riksspelman och 
Juulia Mielonen, danspedagog.

fredAg 13 MArs LördAg 14 MArs

Bjäran spelar med Maxida Märak på galans efterfest

efterfest!

Liliana Savala i Seseribó som framträder på efterfesten

foLK- & VärLdsMusiKgALAns efterfest! 

Musikaliska och Stallet kl 22:00

Direkt efter galakonserten blir det efterfest med 
musik, dans och servering på Musikaliska/Stallet vid 
Nybrokajen. galabiljetten gäller som entré men det 
blir också eftersläpp ca kl 22.35. På scen klezmer med 
Sabbath Hela veckan, gästartist Markus Räsänen, 
latinafro, trummor och röster med Seseribó, finfina 
polskor med gässbikôllor, sväng och spelglädje med 
Birka Folk och så världspremiär på scen för stekheta 
Maxida Märak tillsammans med rykande folkrockarna 
Bjäran! Från EPOS kommer DJ Johanna Wickström 
med komp plus fler artister. Kvällen är lång!

www.stallet.st
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teMA BArn och ungA
fredAg 13 MArs
Musikaliska, Nybrokajen 11, fri entré

Folk- och världsmusik för och med barn och unga är ett av årets teman på 
Folk & världsmusikgalan. Ett särskilt pris kommer att delas ut på galakon-
serten och i samband med denna temadag på Musikaliska har ett särskilt 
registöd i samarbete mellan Musikalliansen, Länsmusiken i Stockholm 
och galan, tilldelats två grupper vars föreställningar visas under dagen.

Temadagen genomförs med särskilt stöd från Statens Kulturråd.

gränslandet som spelas  
13.30 i stora salen på Musikaliska

TEMA BARN OcH UNgA TEMA BARN OcH UNgA

09:00 hiLdegArdruMMet: WorKshoP & 
LedArutBiLdning foLKungAr

FolkUngar har utvecklat och etablerat en interaktiv 
pedagogik för skolklasser och större barngrupper som 
de delar med sig av under den här workshopen. De 
har träffat över 11 000 barn som på ett enkelt och lust-
fyllt sätt fått möta folkmusiken. Du får en kort inblick i 
metoden, konkreta tips på hur du skapar enkla arrang-
emang som svänger, kompteknik, tips och trix för att 
jobba med barngrupper samt intressanta uppslag på 
hur du jobbar med studieförbund och i projektform 
kan skapa din egen framtid. Ledare: Eiwor Kjellberg, 
David Albertsson, Anders ågren och Sara Karlsson. 

Målgrupp: studenter, musiklärare och pedagoger. För-
anmälan krävs: susanne.rundberg@musikaliska.com 
Fika ingår. 

www.folkungar.se

9.30 storA sALen: PAriZAd – MAttVäVersKAn 
och den fLYgAnde MAttAn

gruppen Parizad presenterar en interaktiv föreställ-
ning med musik från olika kulturer sammanvävt i en 
historia som tar sin början i det gamla Persien. Flickan 
Maryam bor med sin mamma i en liten by. På dagarna 
går Maryam i skolan och på nätterna väver hon på en 
matta av siden. Hon älskar att läsa och fantisera om 

främmande länder. Den natt hon äntligen har knutit 
den sista knuten på sin matta, somnar hon av utmatt-
ning och börjar drömma....

I föreställningen får vi höra musik från bl a Iran, Bulga-
rien och Sverige. Parizad är en av två grupper som fick 
det speciella registöd som galan delat ut i år. Parizad 
består av Pari Isazadeh, Sonya Bakoeva, Miriam Ol-
denburg, Izabel Blommé och Karolina Weber Ekdahl.  
gruppen har fått registöd i fem dagar av Elisabet 
Ljungar som bl a har regisserat många operaföreställ-
ningar, senast Norrlandsoperans Blanche & Marie som 
nominerats till flera priser. Elisabet medverkar också 
vid seminariet kl 15 tillsammans med några av med-
lemmarna i Parizad. 

Målgrupp 6 – 10 år.

www.parizad.se 

10.10 PAus Med KAffeserVering 

10.40 stALLet: LÅngt Bort i sKogen – LÅngt 
Bort i tiden 

En pedagogisk performance för barn. Av och med 
Sofia Sandén och Maria Jonsson på sång och fioler. 
En föreställning med fäbod och vallmusik som tema. 
Med audiovisuell teknik tar Maria och Sofia med pu-
bliken långt bort i skogen där de får ta del av livet på 
fäboden genom sånger, berättelser och rörliga bilder. 
Föreställningen kan ses som ett komplement till un-
dervisningen t.ex. i samband med temaarbeten som: 
Livet på fäboden, vårt kulturarv och hur man levde förr.  
Med stöd av Statens musikverk och i samarbete med 
Högskolan Dalarna och Folkmusikens hus. 

Denna grupp har av galan fått två dagars registöd/
regiöga av Maria Blom, (regissör till bl a filmen Mas-
djävlar och pjäserna Rabarbers och Sårskorpor på 
Stockholms Stadsteater). 

Målgrupp 5 – 10 år.

Parizad
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TEMA BARN OcH UNgA

Elisabet Ljungar medverkar i utvecklingsseminariet

Eiwor Kjellberg (t.h.) från gruppen FolkUngar  
medverkar i lunchsamtalet 

10.40 cLArAsALen: dJAngo 

I den här föreställningen möter vi Django Reinhardt, 
den berömde gitarristen från det tidiga 1900-talets 
Frankrike. vi får höra när han improviserar och hittar 
på nya låtar. vi får lyssna på hur musiken låter när han 
är ledsen och hur han spelar när han vill bli glad. Det 
berättas om hur Djangos rival, Robin Snoland, skriver 
låtar till Djangos flickvän Sephora. Men Django tar 
upp utmaningen och skiver en bedårande vals till 
Sephora, så att han kan få dansa med henne och de 
kan leva lyckliga i alla sina dagar. 

En resa med musik från Frankrike, ”Swing Manouche” 
eller ”gypsy Jazz” – musiken som skapades av Django 
Reinhardt som med rötter i den romska kulturen tog 
intryck av populär dansmusik och blandade med de 
tidiga jazzinfluenserna.

Medverkande: SwingBass -  Jacob Kolkur, gitarr, 
Andreas Ugorskij, gitarr, och Jesper Lund Jakobsen, 
kontrabasbalalajka. Regi: Johan Westermark.
I samarbete med Musik i Syd. 

Målgrupp 5 – 12 år. 

11.40 LÅngt Bort i sKogen och dJAngo  
sPeLAs en gÅng tiLL  

12.30 cLArA: LunchsAMtAL oM MusiK för 
och Med BArn o ungA 

Folk & världsmusikgalan bjuder in till lunchsamtal 
kring viktiga och aktuella teman rörande verksamheter 
med och för barn och unga.

Ethno: 25 år – en internationell angelägenhet men 
vem ska stå för fiolerna? Per gudmundson (Folkmusi-
kens Hus) och Anna gustavsson (ethnodeltagare)

FolkUngar: Ett första roligt möte med folkmusiken gör 
den tillgänglig för alla. Eiwor Kjellberg (FolkUngar)

Folkdansens ringliga väg in i Skapande Skola Sara 
Dahlin carlström (samordnare Skapande Skola och 
folkdanspedagog) 

Moderator: Sofia Joons (RFoD)

Lättare lunch ingår. Begränsat antal platser. Föranmä-
lan till susanne.rundberg@musikaliska.com. 

13.30 storA sALen: gränsLAndet 

gränslandet är en föreställning med positivt fokus. På 
mångfald. På olika ursprung, kön och sexuell läggning. 
På språkskillnader och hur vi tillsammans gör Sverige 
till en varmare plats. Föreställningen problematiserar, 
söker svar och vågar vara ärlig om att det inte alltid är 
så lätt. Men framför allt säger den att det alltid är värt 
att kämpa för mångfalden. De medverkande är några 
av våra främsta utövare inom sång, livepoesi, dans 
och musik. De har skördat internationella framgångar, 
turnerat över hela världen och stått på Sveriges största 
scener. I gruppen ryms över en handfull nationaliteter 
och ännu fler språk.  välkommen till en dynamisk resa 
där konstformer, berättelser och språk sömlöst byter 
av varandra. Alla bidrar med ett gemensamt, hoppfullt 
budskap: mångfald äger. 

Maria Stellas, sång, Oskar Hanska, poesi, Mohanned 
Hawaz, dans, Jenny Kristoffersson, bas, Robert Svärd, 
gitarr, gustav Horneman, programmering, trumset. 
Produktion: Kultur i väst i samarbete med Studieför-
bundet Sensus. 

Målgrupp: 13-19 år. 

14.30 PAus Med KAffeserVering  

15.00 cLArA: utVecKLingsseMinAriuM

Ett seminarium/samtal om utveckling av folk- och 
världsmusikproduktioner för barn och unga. 

vad är det i en musikproduktion som tilltalar barn/ung-
domspubliken? Måste musikerna agera skådespelare? 

vilka resurser behövs? 

Medverkande är bl a regissör Elisabet Ljungar, med-
lemmar i grupperna Parizad och Långt bort i skogen.

16.10 storA sALen: PersisK MusiK Med KuL-
tursKoLAns strÅKorKester och VärLdens 
MusiK och dAns

Kulturskolan i Stockholm presenterar en orkesterkon-
sert med elever och pedagoger från världens Musik 
och Dans i samarbete med Kulturskolan Stockholms 
stråkorkester och professionella musiker, ledda av fiol-
pedagogen Mehrdad Aliagha. Medverkande: Soroor 
Notash, Leila Khoushabi, Nazim Onay m fl. 

16.40 storA sALen: sAMtAL: KuLtursKoLAn 
och foLK- och VärLdsMusiKen

vilken roll och plats har folk- och världsmusiken och 
-dansen idag i Sveriges kulturskolor? Finns möjlighe-
ter för att utveckla mer samarbeten mellan folk-och 
världsmusikgenren och landets kulturskolor?

Just nu planeras en utredning, initierad av den nya 
regeringen, om en nationell strategi för Sveriges kul-
turskolor, där bl a kulturskolornas roll och mål diskute-
ras. Hur vill vi att framtidens kulturskola ska se ut och 
finns där plats för folk- och världsmusik och dans?

Paneldeltagare Torgny Sandgren, generalsekreterare 
för Sveriges Musik och kulturskoleråd (SmoK), Marion 
Hauge-Lindberg, chef för Kulturskolan Stockholm, 
Karin Hedlund, pedagog i Bollnäs kulturskola, leder bl 
a folkmusikensemblen Dreamteam, Ayda Tamay Malik, 
elev, världens Musik och Dans, Kulturskolan Stock-
holm.

Moderator: Karin Jacobsson, musikjournalist i bl a Lira 
musikmagasin och P2.

I samarbete med Kulturskolan.

Django
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SEMINARIER/WORKSHOPS

seMinArier/WorKshoPs
Dessa seminarier och workshops äger rum i 
Kulturens lokaler på Linnégatan14 lördag 14 
mars kl 10-15. Fri entré. 

Kulturens bjuder på frukost från 9.30 samt 
lättare lunch.

Programmet är preliminärt och kan föränd-
ras.  Fylligare information om flera program-
punkter finns att läsa på www.folkgalan.se. 

17 seMinArier
LinnégAtAn 14
14 MArs

SEMINARIER/WORKSHOPS

10:00 Att ArBetA internAtioneLLt

Ett hands-on seminarium om att arbeta internationellt 
med folk- och världsmusik .

Export Music Swedens vD Jesper Thorsson berät-
tar om ExMS exportarbete i Sverige och utomlands, 
utbildningssatsningar 2015, relevanta kunskaper och 
verktyg samt färska nyheter om ExMS & WOMEX.

Musikverkets internationella koordinator Isabel Thom-
son berättar om Musikverkets internationella stöd, 
dess exportstrategier, hur man kan forma projekt med 
flera artister och vad man skall tänka på när man söker 
bidrag från Musikverket.

Musikcentrum Riks internationelle koordinator Ragnar 
Berthling talar om Musikcentrum Swedens internatio-
nella arbete på mässor samt ger tips om internationell 
strategi, 3-årsplaner, promotionverktyg och hur man 
når igenom bruset till ”köparna”.

Arr Musikcentrum Riks, Statens Musikverk och Export 
Music Sweden

teMA:
frAMtidssPAning

11:10 nAtioneLLA turnéstruKturer – sÅ gÅr 
Vi VidAre

Statens musikverk har i samarbete med Musikcentrum 
Riks och Musikarrangörer i Samverkan under det se-
naste två åren genomfört två musikrådslag. Till dessa 
rådslag har representanter för myndigheter, depar-
tement, länsmusik,intresseorganisationer för musiker 
och arrangörer samt enskilda fritt verksamma musiker 
inbjudits för att bidra med sina erfarenheter och per-
spektiv på det ständigt förändrade musiklandskapet.

Detta seminarium blir en första avstämning i det fort-
satta arbetet.

Musikverkets arbete med att utforma förutsättning-
ar och strukturer för ett Rikt och fritt musikliv i hela 
Sverige fortsätter och kommer att formaliseras under 
2015. var med och bidra i denna process! Ni som inte 
var med - här finns en möjlighet att bidra ytterligare 
till den pågående diskussionen. För er som var med 
– kanske har ni tänkt nya kloka tankar som ni vill bidra 
med? 

Moderator Malin Oest, ordförande Musikcentrum Riks, 
medverkar gör också Lisa Sand, nationell koordinator 
på Musikverket och vanessa Labañino, ordförande i 
Musikarrangörer i samverkan, Mais.

Arr Musikcentrum Riks, Musikarrangörer i Samverkan 
och Statens Musikverk 

13:00 frAMtiden för internAtioneLLt VerK-
sAMMA foLKMusiKer

 vad behöver musiker? Ska jag skaffa mig en mana-
ger? Ska jag försöka få ett skivkontrakt? Hur ska jag 
balansera kreativitet och musik och praktiskt företa-
gande? Är crowd-funding en bra eller dålig idé och 
vad säger det om mig som artist? Lär dig vad som 
behövs för att som musiker kunna anta de utmaningar 
som dagens musikmarknad erbjuder. vad exakt är det 
folk- och världsmusiker i Sverige behöver och finns det 
något man kan lära sig från den irländska folkmusik-
scenen?

 Sofia Joons leder ett samtal med Tom Sherlock, som 
har erfarenheter av att arbeta som manager, agent, 
programsättare och festivalarrangör både på Irland 
och internationellt. De kommer diskutera hur/om de 
irländska folkmusikernas internationella erfarenhet-
er även berör folkmusikscenen i Sverige och ställer 
frågan vad framtiden har i sitt sköte för de folk- och 
världsmusiker som vill arbeta internationellt.

 Tom Sherlock från Dublin är en mångsidig och väle-
tablerad musikproducent. Han har över trettio års er-
farenhet av att arbeta med den irländska folkmusiken 
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SEMINARIER/WORKSHOPS

både på hemmaplan och internationellt. Sofia Joons 
är verksamhetsledare för Riksförbundet för Folkmusik 
och Dans med en bakgrund som folkmusiker och mu-
siksociolog. Seminariet genomförs på engelska.

Arr: Riksförbundet för Folkmusik och Dans 

14:10 VisionsVerKstAd

Hur för vi traditioner vidare och hur inkluderar vi fler? 
Syftet är att få unga folk/världsmusiker och dansa-
re att mötas och ta del av varandras tradition. vi vill 
stärka det som förenar oss, sprida vår glädje till fler 
och tillsammans med deltagarna visionera om hur vi 
kan mötas och synas i samhället. genom att mötas 
och samtala ska vi också förklara varför organisationen 
Folk You behövs och vad vi genom denna, tillsammans 
med er, vill uppnå. Samtalsledare är christian cuadra 
och Anna Malmström från Folk You.

Arr Folk You

10:00 KuLtur, en MänsKLig rättighet

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rät-
tigheterna har alla människor rätt att delta i samhällets 
kulturella liv. I verkligheten ser dock förutsättningarna 
väldigt olika ut beroende på hur du ser ut, vilka kläder 
du har på dig, dina eventuella funktionsnedsättningar 
och hur rik du är. Kulturens Bildningsverksamhet ställer 
frågan på sin spets och berör alltifrån hatbrott till Sve-
riges glömda kulturhistoria till hur en bär sig åt för att 
gå på bio som blind. Ett tankeväckande resa i tid och 
rum med glimten i ögat och överraskande vändningar.

Medverkande är Kari Berg, artist, modell och projekt-
ledare för Arvsfondsprojektet ”Rätten till sin identitet”, 

cecilia gärding, statsvetare, sångerska, filmskapare 
och projektledare för Arvsfondsprojektet ”Kulturarvs-
agenterna" och Johan Seige, underhållare, musikant 
och projektledare för Arvsfondsprojektet "Det Funkar”

Arr: Kulturens Bildningsverksamhet
 
11:15 identitetsPoLitiK eLLer ett  
utoPisKt Vi?

vilka verktyg behöver vi för att uppnå jämlika villkor på 
folk- och världsmusikscenen? vilka fördelar och nack-
delar finns med att fokusera på att identifiera männ-
iskors olika grupptilllhörighet i jämlikhetsarbetet? 
Finns en risk att vid själva sorteringen gå miste om en 
rättvis utgångspunkt? Eller kan vi istället välja att direkt 
sträva efter ett utopiskt vi som inte ser till hudfärg, 
könsidentitet, ålder, funktionalitet? Det utan att riskera 
att släppa igenom omedvetna orättvisor eller fungera 
som ursäkt för att behålla orättvisa maktstrukturer?

Medverkande är Emanuelle Sylvaine som arbetar med 
språk- och diskrimineringsfrågor, artisten Maxida  
Märak samt Peter Bothén, musiker och producent.

Arr: Equality and Plurality On Stage, EPOS  
Med stöd av Scenkonst Sörmland 

12:15 Konsten Att söKA PengAr soM  
KuLturArBetAre

Astrid Selling, med erfarenheter av EU-, och leader-
projekt och Andreas Svensson med erfarenheter av 
lokala och regionala projekt inleder med ett föredrag 
om vad man behöver förhålla sig till vid ansökan. vi 
berör frågor som hur man ska tänka vid skrivande av 
ansökan, vad ska man skriva och inte skriva, vad är en 
lämplig ambitionsnivå jämfört med hur mycket pengar 
man söker m.m. Föredragsdelen följs av en workshop 
där deltagarna gemensamt diskuterar idéutveckling 
med egna konkreta eller visionära idéer. Avslutas med 
gemensam återsamling där vi tar upp i storgrupp vilka 
frågor man fastnade på i gruppdiskussionerna. Del-

SEMINARIER/WORKSHOPS

tagare medtar egna idéer - verkliga eller fiktiva - som 
behandlas under workshopdelen.

Arr: Sveriges Spelmäns Riksförbund 

14:00 foLKdAnsLAgen och uPPVisningArnA

Svenska Folkdansringen bjuder in till debatt om ima-
ge, tradition och skapande, med utgångspunkt i den 
organiserade folkdansrörelsens föreningars publika 
framträdanden. En panel bestående av initierade 
företrädare för genren ger sina perspektiv på ämnet, 
utifrån begrepp som tradition, representation, kultur-
arv, kvalitet och eget skapande. Debatten modereras 
av Erika Lindqvist, dansare och pedagog samt anställd 
hos Svenska Folkdansringen som dansutvecklare.

Arr: Svenska Folkdansringen

Kari Berg medverkar i seminariet ”Kultur, en  
mänsklig rättighet”. Foto: Joakim Jonsson

teMA: 
genreutVecKLing

Konsert
12.00 gruPPer och Artister frÅn ePos

EPOS - Equality and Plurality On Stage - presenterar 
ett program med glöd och spännvidd. Ett urval av 
mäktiga artister inom folk- och världsmusik och - dans 
och gränslanden däromkring.    

Program och mer info på www.epos.nu. 
Med stöd av Scenkonst Sörmland

Andreas Svensson medverkar i seminariet  
om att söka pengar som kulturarbetare

Emanuelle Sylvaine medverkar i seminariet   
”identitetspolitik eller ett utopiskt vi?”
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SEMINARIER/WORKSHOPS

10:00 är sVensKA egentLigen PoLsKA? 

En upptäcksfärd bland rytmer och betoningar för att 
ta reda på varför vissa texter kan låta töntiga, medan 
andra känns direkt i magtrakten. Hur kommer det sig 
att svenska visor så ofta är valser? varför är det så svårt 
att översätta en engelskspråkig poplåt? vill du lära dig 
mer om att skriva låttexter? välkommen att följa med 
på språkresan med Stina Elg, låtskrivare, författare, 
journalist och sångerska.

Arr: visan i Sverige 

10:45 gAMMeLdAns och foLKMusiK – en 
KoMPLicerAd reLAtion

Upplägget på seminariet är korta spaningar som 
bjuder in till diskussion under resans gång. Den snäva 
synen på folkmusik, 1800-talet som idealbild, dragspe-
let som motpol, dans på scenen eller golvet,  
gammeldansens position och ambition i förhållande 
till folkmusik. Hör folkmusik och gammeldans ihop, 
eller är det två olika genrer? Den tidiga folkmusik-
rörelsens representanter såg i dragspelsmusiken ett 
hot emot bondesamhällets fiollåtar. Mer än hundra år 
senare kännetecknas folkmusiksverige av en öppenhet 
mot andra genrer och instrument, men den gamla 
dansmusiken tycks än idag ses som en genre och del-
kultur som inte hör till folkmusiken. Utifrån ett instru-
ment och en genre som haft en stark folklig förank-
ring diskuterar Svenskt visarkivs Anna Nyander, Dan 
Lundberg och Wictor Johansson samt dansaren Mats 
Nilsson pratar om hur gränser skapas, upprätthålls och 
suddas ut inom folkmusiken och folkdansens genrer.

Arr: Svenskt visarkiv 

teMA:
BerätteLser 

Stina Elg

Joe Hill

Anna Fält

SEMINARIER/WORKSHOPS

10:00 KäLLAn i sLAKA

Prova på låtar och visor ur Källan i Slaka, en bok om 
svensk folkmusik. Lyssna på berättelserna om stolta 
fattiga balladsångerskor, ivriga upptecknare och för-
svunna manuskript. Marie Länne Persson, balladsång-
erska och författare till boken Källan i Slaka, kommer 
att lära ut tre melodier varav två med text, omväxlande 
med berättelser ur boken och samtal kring dessa.  
Sångare och instrumentalister är välkomna! 

Arr: Kulturens Bildningsverksamhet
 
11:00 finsK foLKsÅng

En workshop i runolaulu (runosång) för alla sångsug-
na., oavsett förkunskaper. En liten inblick i den medi-
tativa men starka arkaiska sången. vi lär oss melodier 
och texter samt funderar på estetiken och sångtek-
niken bakom den urgamla musiken. Ledare är Anna 
Fält, finsk folkmusiker och sångpedagog som främst 
arbetar med de finnougriska sångtraditionerna.

Arr: Kulturens Bildningsverksamhet 

12:00 KMh fLoW

Fem workshops med lärare vid Kungliga Musikhögsko-
lan. Och en utställning. En möjlighet att ta del av den 
verksamhet som inte syns. I några korta workshops får 
du möta våra lärare och prova på våra kurser och det 
arbetssätt vi använder. Det blir improvisation, spel, 
arrangering, sång, dans, musikteori, dataprogram – 
ämnen som hänger ihop och överlappar varandra. 
Delta aktivt eller mingla runt och lyssna.

Arr: Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

11:45 Joe hiLL 100 År/tJänArens Lott 

vem var personen Joe Hill? vilken var hans betydel-
se för den amerikanska folksången. vilka följer och 
utvecklar hans arv i dag i Sverige, USA och resten av 
världen? vad är egentligen relationen mellan folksång 
och arbetarsång? Med vissångarna Fred Lane och Ma-
rie Selander samt journalisten och författaren göran 
greider (som kommer med en bok om Joe Hill i vår). 

Arr: Kulturens Bildningsverksamhet 

12:45 AV truMMor och tAMBuriner är VisAn 
född

Behövs det en revolution för att göra visan mer tidsen-
lig och populär hos dagens människor eller erbjuder 
en evolution bättre möjligheter? Är traditionen något 
som hämmar eller kan den vara en styrka för att för-
nya? Hur bemöter man rädslan för förnyelse och tvärt-
om, för att inte vara tillräckligt tidsriktig? Dan viktor 
har en bred erfarenhet inom visa och annan musik som 
artist, producent, låtskrivare, tonsättare och pedagog 
och illustrerar med praktiska exempel vägar för att 
förnya visans uttryck utan att förlora i identitet.

Arr: visan i Sverige 

14:00 frÅn särBo tiLL sAMBo – VisA Möter 
foLKMusiK i gAMMALt och nYtt

visan och Folkmusiken har samma rötter, men ut-
vecklades under 1900-talet i olika riktning. Folkmusi-
ken blev mer instrumentalt präglad med stor vikt på 
ensemblespel. 2013 införde gamleby Folkhögskola 
en parallell folkmusiklinje till den sedan mer än 10 år 
etablerade visskolan i västervik. Huvudlärarna för de 
båda utbildningslinjerna illustrerar tillsammans med 
elever hur denna återförening medfört förnyelse, ökad 
kreativitet och mer spelglädje.

Medverkande riksspelman Pelle Björnlert, huvudlärare 
Folkmusiklinjen, Ingrid Hogman, huvudlärare visskolan 
i västervik samt Jörgen Bergström, Martin Lundahl, 

WorKshoPs

Erika Persson, Katinka Segerberg och Robert Wikberg, 
elever från folkmusiklinjen och visskolan.

Arr: visan i Sverige
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MÄSSAN

MässA

Folk- och världsmusiken i Sverige är full av fantastiska musiker, duktiga dan-
sare, ambitiösa arrangörer, kunniga pedagoger, skivbolag, organisationer, 
förlag... ett myller av stora och små aktörer som självfallet har sin givna plats 
på Folk & världsmusikgalan 2015.

årets branschmässa äger rum i Berwaldhallens foajé galalördagen 14 mars 
kl 16-19. Kom och ta del av genrens utbud och mingla med utställarna innan 
galakonserten tar över. Det är fri entré, det finns serveringar på tre plan, och 
det blir musik av unga band på flera spelplatser under eftermiddagen.

Här är några som man kan träffa i Berwaldhallens foajé timmarna innan galan:

Sveriges Spelmäns Riksförbund | tidningen Lira | västanå teater
Kulturens bildningsverksamhet | Musik i Syd | Aire de vida
Svenska folkdansringen | Birka folkhögskola | FolkUngar
Folkmusikens Hus | Studieförbundet Bilda | Umeå folkmusikförening
gamleby folkhögskola | Nyckelharpsverkstan | Kap Syd | Sirocco
Musikcentrum Riks | gitte Pålsson | Leif Ottosson/Bridget Marsden
Riksförbundet för Folkmusik och Dans | Eric Sahlström Institutet
Alla utställare går att hitta på folkgalan.se

Konserter med frilansmusiker
Gästspel
Mötesplatser
Blåsarsymfonikerna
Skapande av och med unga

Musikaliska · Nybrokajen 11 · musikaliska.com

Länsmusiken 
i Stockholm

Studieförbundet Bilda  
vill bidra till ett blomstrande  
folkmusikliv. Vi jobbar aktivt för 
att främja folkmusiken och  
dansen i Sverige.

Välkommen med  
du också!

Vi jobbar för  
din musikaliska 
allemansrätt
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Följ med och stöd utvecklingen! 

HA MER FOLKMUSIK
OCH -DANS I HELA 
LANDET?

www.rfod.se

Som enskild medlem får du:
Tidningen Folkmusik & Dans
Rabatt på Stallet Folk & Världsmusik

Som förening får ni:
Tidningen Folkmusik & Dans
Möjlighet att teckna förmånlig medlemsförsäkring
Möjlighet att söka statligt arrangörsstöd

VILL DU 

Bli medlem i RIKSFÖRBUNDET 
FÖR FOLKMUSIK & DANS

www.musikcentrumriks.se

rösten 
för det fria 
musiklivet

rösten 
för det fria 
musiklivet

Bara bra 
musik 

sedan 1994

Lira78x95.indd   1 2015-01-15   19:49

DJANGO 

Trio-orkestern SwingBazz bjuder in publiken 
till en musikalisk resa. Illustrerande impro-
visationer och medryckande Gypsy Jazz – 
musiken som skapades av Django Reinhardt 
i början av 1900-talet. 

FOLKMUSIKFESTIVAL

20-26 JULI 2015
www.korrofestivalen.se

MUSIK I SYD FINNS PÅ PLATS PÅ MÄSSAN. VI SES!
MER OM VÅRT UTBUD INOM FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK

W W W . M U S I K I S Y D . S E

Denna musikföreställning visas 
på Musikaliska på fredagen!

Konserter, dans, kurser, 
Barnens egen Korröfestival, 
Zornmärkesuppspelningar, 
ungdomsläger och mycket 
mer!

BERÄTTARLADAN SUNNE 2015
Biljetter: Scala 054 19 00 80 - Ticnet 077 170 70 70

VÄSTANÅ TEATER BERÄTTAR

Värmländska drömlandskap som Selma Lagerlöf.

Föreställningen har premiär
i Berättarladan på midsommardagen 

och spelas fram till den 29/8 2015

Varmt välkomna! 

FOLKDANSRINGEN FRÄMJAR 
FOLKLIG KULTUR

Svenska Folkdansringen har en 
livlig verksamhet för alla åldrar och 
samverkar med kulturer från hela 
världen.
Vi har 385 föreningar över hela 
Sverige. Besök någon av dessa i 
Stockholmstrakten som har öppet 

hus under Folk- och världsmusikveckan.
Besök vårt seminarium om barn- och ungdomsdans den 13 mars 
och vårt dansseminarium den 14 mars.
Vi fi nns också på mässan i Berwaldhallen.

www.folkdansringen.se   

DANS

MUSIK

SÅNG

DRÄKT 

SLÖJD
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TOBOKURSERNA 
2015/2016 
NYCKELHARPA  
FOLKDANS  
FIOL 

 
 www.esitobo.org

Folk- och världsmusikkurs för dig mellan 16 och 22 år. 
Här möts alla slags instrument: vanliga, ovanliga, urgamla 
eller supermoderna. Musiken lär du dig genom att lyssna 
och härma. Kursen leds av Sten Källman och Erika Risinger. 
Mer information hittar du på kulturivast.se/wwo

World Wide Orchestras sommarkurs sker i samarbete med 
RUM, Riksförbundet Unga Musikanter.

Kultur i Väst musikproduktioner
Varje år producerar vi en rad spännande turnéer. I årets ut-
bud hittar du bland andra artister som:
Sallyswag, Gränslandet, Laura Cortese & The Dance Cards, 
Session Americana och Flavia Coelho.

World Wide Orchestra sommarkurs
vi stödjer det  

fria musiklivet 

Vi på SAMI samlar in och betalar 
ut din upphovsrättsliga ersättning.

Anslut dig idag - det kostar 
ingenting. www.sami.se ››

Har dd varii mee
på ee inspelninn? 

Då har du rätt att få 
betalt när musiken 

spelas offentligt!

En del av Landstinget Sörmland

Scenkonst Sörmland
länsmusik & länsteater

i Sörmland

PARTNER till  
Folk- och Världsmusikgalan,  

med stöd till EPOS
(Equality and Plurality on Stage)
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FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK 
I P2 SVERIGES RADIO:
P2 LIVE: FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK
Konserter i en och en halv timme med den bästa folk- och 
världsmusiken, tisdagar 19.03–20.30.

KLINGAN
Folkmusik, visa och världsmusik och allt som rör sig 
däremellan och runtomkring, lördagar 15 –18.

P2 VÄRLDEN
Dygnet runt, på sverigesradio.se eller i din mobil.

	  

	  www.nyckelharpsverkstan.se 
kjell@nyckelharpsverkstan.se 

070-551 03 23 
Gnejsvägen 5, 826 34 Söderhamn 

Välkommen till Birkafolk

Studera folkmusik med ensemble-inriktning 
på Birka folkhögskolas folkmusiklinje

www.birka.fhsk.seFotograf: Magnus Ragnhäll

tAcK för i År!
Projektledare: Sofia Joons/RFoD och Mats Einarsson/Sveriges Radio

Projektkoordinator Peter Ahlbom

Projektansvariga tema barn och unga: Lilian Henriksson och Susanne  
Rundberg/Länsmusiken i Stockholm

Ansvarig seminarier: christoffer Lundström/Kulturens

Ansvarig Klustret: Sonia Braska

I olika arbetsgrupper har dessutom Eva Omagbemi/Mix Musik, Ingela Thalén/Folk-
dansringen, gunnar Brandin/SSR, Moa Danielsson/EPOS, Torbjörn Eliasson/Kul-
tur i väst, gerd Björnung/Berwaldhallen, Evelyne Lauwers/Stallet och Anna-Lena 
Lavén/Folkdansringen deltagit.

Jury: Tamara Numhauser och Ulf gruvberg, ordföranden, Alexander Agrell, Esme-
ralda Moberg, carin Kjellman, Hanne Juul/visan i Sverige, Eric Torestad/Urkult, 
Rostam Mirlashari/Farhang, Peter Bothén/Stallet, Anna Öberg, Pär Moberg och 
vanessa Labanino.

Teknik: Sveriges Radio producent Mats Einarsson, evenemangsansvarig gerd Björ-
nung, scenansvarig Ann Persson, musiktekniker Staffan Schöier och Ulf Östling, 
OB-tekniker Jan Flodby och Tobias carlsson PA-ljud 
Hans Surte Norin, ljus Mats Andreasson, 
monitor Owe Davidson, mikrofoner Peter 
Fredriksson. Programledare radio-
sändning Ulf gruvberg, reporter Tina 
Merhafzoon.

Redaktör programbok:  
Peter Ahlbom

grafisk form: Sveriges Radio och 
Simon Mogren

Marknad/information: Diana Esposito, 
Angelika vaskevitch och Maria Edlund, 
Sveriges Radio

Tryckeri: BZgraf S.A., Bialystok, Polen 
3000 ex, februari 2015



foLK & VärLdsMusiKgALAn 2015 ArrAngerAs AV:

Riksförbundet för Folkmusik och Dans | Musikaliska/Länsmusiken i Stockholm | Eric Sahlström Institutet 
| Sveriges Spelmäns Riksförbund | Svenska Folkdansringen | Kulturens Bildningsverksamhet och Sveriges 
Radio/Berwaldhallen i samarbete med och med stöd av bl a Studieförbundet Bilda | Musikalliansen | 
Musikcentrum Riks | Region Gävleborg Kulturutveckling | Musik i Syd | Kultur i Väst | Region Halland | 
Scenkonstbolaget | NorrlandsOperan | Scenkonst Sörmland | Västmanlandsmusiken | Visan i Sverige | 
Folkmusikens Hus | Urkult | Mix Musik | Farhang | Kungliga Musikhögskolan | Folk You | EPOS | SKAP | 
SAMI | Svenskt visarkiv | Umefolk | Stockholms läns landsting och Statens Kulturråd 

www.folkgalan.se

västerås konserthus
www.vasteraskonserthus.se

Välkomna till 
Folk- och världsmusik-
galan 2016 i Västerås


