
arrangeras av 
RiksföRbundet föR folkmusik och dans och RikskonseRteR

i samarbete med
eric sahlström institutet, folkmusikens hus, musikcentrum Väst, svenska folkdansringen, svenskt 
visarkiv, sveriges Radio P2, sveriges spelmäns Riksförbund, mångkulturkonsulenten i stockholm/
länsmusiken, musik Gävleborg, musik i syd, musik i Väst, malmö folk och mix musik i malmö.

och med stöd av
kista Världsmusikfestival, urkultfestivalen och norska Rikskonsertene

Projektledning Peter Ahlbom och Lars Farago
konsertproducent Michael Müller med hjälp av Mats Einarsson och Nigel Harvey
Producent stallet/oscar ii Peter Bothén och Johan Mörk
Produktionssamordnare Karin Hjertzell och Sonia de Vreeze
i projektgruppen ingick också Johan Björklund, Gunnar Brandin, Torbjörn Eliasson, Lotta Johansson,  
Dan Lundberg, Michael Näslund, Eva Omagbemi, Anders Smedenmark, Ulf H Svensson och Petter Wickman
Jury Fikret Cesmeli, Mats Einarsson, Ulrika Gunnarsson, Lotta Johansson, Carin Kjellman, Niclas Lindblad, 
Dan Lundberg, Livet Nord, Eva Omagbemi, och Björn Ståbi
ljud Tomas Bergström
Redaktör Peter Ahlbom
Grafisk form Sofia Berry

Hela galan sänds direkt och i efterhand av Sveriges Radio P2. www.sr.se/p2

RiksföRbundet föR folkmusik och dans

www.gala.se



RiksföRbundet föR folkmusik och dans

Välkommen till den allra första
Folk- och Världsmusikgalan!
 
nybRokaJen 11 stockholm 



program

 i flera år har vi längtat efter den här dagen. 
I flera års tid har vi tillsammans med olika 
aktörer inom vår genre sökt stöd för att 

kunna arrangera en egen gala. 
Nu är det äntligen dags.
Med åtta av våra främsta artister på scenen 

och åtta priser att dela ut till förtjänta musiker, 
utgivare och arrangörer, med direktsändning i p2 
och en fullsatt salong här på Nybrokajen 11 är 
vi stolta över att detta äntligen blivit av.

Folk- och världsmusikgalan vill höja genrens 
status och fira dess artister och aktörer. Galan 
vill bjuda publik och medverkande på en årligen 
återkommande, kulturupplevelse och fest. Vi 

vill med galan låta än fler lyssnare ta del av vår 
genres stora bredd, höga musikaliska kvalitet 
och den fenomenala lust som kännetecknar folk- 
och världsmusiken.

Genom nomineringar, priser och uppmärk-
samheten kring galakvällen vill vi skapa större 
möjligheter för vår genres artister att nå nya 
arrangörer och en större publik både i Sverige 
och utomlands.

Folk- och världsmusikgalan vill också vara 
en samlingspunkt som ska föra genrens olika 
aktörer närmare varandra.

Folk- och världsmusikgalan utgår från en bred 
definition av folk- och världsmusik. Både musik, 

sång och dans, liksom alla kulturer i Sverige 
som vill vårda och förnya äldre tiders musik- 
och danstraditioner, är välkomna. Vi vill värna 
rottrådar bakåt och samtidigt uppmärksamma 
genrens starka närvaro i dag, med en självklar 
blick mot framtiden.

Välkomna till alla tiders första  
folk- och världsmusikgala!

Lars Farago, RFoD
peter ahlbom, Rikskonserter

outhouse allstars

danza flamenca

karin Wallin

systrarna sahin

ellika & solo med håkon dregelid  
och ami Peterson dregelid

simone moreno

sofia karlsson

frikar

outhouse allstars

Konferencierer:  
Carin Kjellman och ale möller

ÄntLigen!

Efter galan spotlightkonserter 
i Oscar ii (foajén)
Suranjana ghosh, tablas
Filip Jers, munspel
göran månsson, blockflöjt
 
Dans i Stallet till  
World Wide orchestra och  
gävleborgs Ungdoms  
Folkband

gävleborgs Ungdoms Folkband



meDVerKanDe

outhouse allstars
Allt började egentligen med gamla Groupa-
medlemmen Leif Stinnerboms 50-årsdag. 
Sonen Magnus samlade ihop sina namnkun-
niga spelkamrater för att hylla jubilaren med 
upphottade versioner av Groupalåtar. Succén 
var omedelbar, efterfrågan rusade i höjden och 
efter en legendarisk dansspelning i Ransäter är 
nu Outhouse Allstars närmast kultförklarade. 
Det är inte ofta man får ihop alla medlemmarna 
på ett och samma ställe men galan har lyckats. 
Magnus och Sophia Stinnerbom, Peter Stålgren, 
Ola Hertzberg, Jon Stinnerbom, William Olsson, 
Christian Svensson och Niklas Bertilsson ska få 
ljuskronorna att gunga ikväll …

danza flamenca
Danza Flamenca leker, experimenterar och 
dansar sina funderingar kring stereotyper, roller, 
måsten och borden i flamencons värld. Vem blir 
jag när jag dansar? Danza Flamenca har sedan 
starten för sex år sedan varit drivande i den 
svenska flamencodansens sceniska utveckling 
och består av dansarna Anna Wettersjö, Åsa 
Danielsson, Beata Alving och Jenny Martinez. 
På scen ser vi också Pepita Rohde på sång, 
Emil Pernblad på gitarr samt Valter Kinbom på 
percussion.

karin Wallin
Det är inte alla spelmän som klarar att spela 
upp, bli riksspelman och få Zornmärket i silver. 
Och det är än färre som tilldelas hedersutmär-
kelsen guldmärket. Karin Wallin hör dit, riks-
spelman blev hon 1993 och guldmärket fick hon 

2007. Karin är från Helsingborg, började spela 
fiol som tolvåring och gillar att spela till dans. 
Hon är en suverän, tekniskt och rytmiskt briljant 
solospelman som gärna stämmer om fiolen för 
att få fram stora, härliga klanger för att nå ut 
över ett helt dansgolv. 

systrarna sahin 
Systrarna Sahin har sina rötter i Dersim, 
en region som ligger i östra delen av Turkiet. 
Systrarna kallar sig för aleviter. Alevism är en 
livsfilosofi där människan är sin egen gud och 
kärleken en religion som uppfinner sina egna 
profeter.  Poesi och sång är ett sätt att nå det 
»andliga« och lära sig om livet och rättvisa. För 
de alevitiska systrarna Sahin är varje ton helig 
och vårdas därför ömt.

Systrarna Sahins rytmiska resa började re-
dan i unga år. De har uppträtt i olika kulturella 
sammanhang sedan 1997. Systrarna sjunger om 
längtan efter den inre kärleken för att nå de sub-
tila höjder som inger hopp och förlösning från 
den dammiga, såriga och tröstlösa jämmerdal 
som vi alla då och då sitter fast i. Med på scenen 
i kväll är tre av de fem systrarna – Berrin, Rojda, 
Gün och de har sällskap av Hasan Cengiz som 
spelar ney. Två av systrarna spelar den långhal-
sade lutan baglama.

magnus Stinnerbom i  outhouse allstars

Danza Flamenca

Systrarna Sahin

Karin Wallin



ellika & solo
Ellika Frisell är svensk storspelman på fiol. 
Spelar gärna låtar från Bingsjö och Orsa men 
också egna bitar. Har också hörts i grupper som 
Filarfolket och har studerat indisk fiolmusik. 
Solo Cissokho är griot, musiker och berättare 
från Senegal och spelar kora. Solo bor i Oslo och 
turnerar flitigt för norska Rikskonsertene.

Ellika och Solo möttes på en klubb i Stock-
holm 1998. Där möttes också polskan och den 
senegalesiska musiken som sedan dess tagit 
Ellika och Solo över stora delar av världen – i en 
ständigt pågående dialog mellan de två instru-
menten och traditionerna. Samspelet mellan de 
båda är unikt och i högsta grad levande. Paret 
fick mycket välförtjänt en Grammis för den 
första cd:n för några år sedan. 

Här har de sällskap på scenen av dansarna 
Ami Peterson Dregelid och Håkon Dregelid. 
Ami är känd från den kultförklarade dansgrup-
pen Virvla och tillsammans med Håkon har hon 
bland annat vunnit Norges främsta folkmusik-
pris, Kungepokalen, på Landskappleiken 2002.

simone moreno
Brasilien är hemma för Simone Moreno som 
sedan några år dock bor i Sverige. Hemma i 
Brasilien har detta funkiga energiknippe gjort 
fyra plattor, i Sverige har det hittills blivit en. 
Men hon har redan varit med i Melodifestivalen. 
Och gjort sig känd för samarbetet med Tim-
buktu kring hitlåten Vem pra bahia/Vi drar till 
Malmö. Simone har turnerat en hel del med sitt 
svenska band Os Lourinhos, tidigare har hon 
bland annat besökt Japan, usa och Europa. 
Gjorde stor succé på jazzfestivalen i 
Montreux till exempel. 

I bandet spelar Anders von Hofsten, Olle 
Linder, Sebastian Notini, Andreas Unge, Per 
Ekdahl, Emil Heiling och Jerker Eklund.

sofia karlsson
Från Kungliga Musikhögskolan via Groupa och 
Dan Andersson har Sofia Karlsson nått närmast 
sensationell status som artist. Hon började som 
renodlad folksångerska men har aldrig tvekat att 
testa gränserna. Som vokalist i Groupa och där-
efter när hon plötsligt fick för sig att sjunga Dan 
Andersson, en vismakare som annars manliga 
uttolkare haft ensamrätt på. Men Sofias briljanta 

Dan Andersson-tolkningar gjorde henne erkänd 
över en sommar. Nu gör hon sina egna sånger 
med sin vackra, klara röst men folkmusiken 
finns alltid där i melodiken och i de skickliga 
musiker hon har den goda smaken att omge sig 
med. Här har hon sällskap på scenen av Olle 
Linder, Henrik Cederbom och Lisa Rydberg. 

frikar
Hallgrim Hansegård är en norsk hallingdansare 
som lyckats med något utöver det vanliga: han 
är den förste och hittills enda dansaren som ut-
nämnts till Årets artist vid Norges motsvarighet 
till vår gala, Folkelarm.  En dansare som slår ut 
alla spelmännen är förstås något utöver det van-
liga. Hallgrim och ensemblen Frikar har på kort 
tid etablerat sig som något av det mest spännan-
de och nydanande danskompaniet i vårt västra 
grannland. Att man framträdde med Alexander 
Rybak under Eurovision Song Contest gjorde 
antagligen sitt till i sammanhanget.

Gruppen blandar i sina häftiga och innovativa 
föreställningar olika dansstilar som halling med 
breakdance och capoeira. Gruppen framträder 
för övrigt med föreställningen Snuff grinders på 
Nybrokajen 11 lördag 24 april.

 Solo & ellika 

Sofia Karlsson

Simone 
moreno

Hallgrim Hansegård



carin kjellman & ale möller
Galakonferencierer detta premiärår är inga 
mindre än Carin Kjellman, radioprofil och sång-
erska från bland annat Folk & Rackare, och Ale 
Möller, multimusikanten i band som Filarfolket, 
Frifot och Ale Möller Band.

suranjana Ghosh
En av tre indiska professionella tablamästa-
rinnor, sedan en tid bosatt i Uppsala där hon 
framträder som solist men också ihop med 
artister som Coste Apetrea, Eric Steen och Jonas 
Knutsson. En tablasolist som gärna spelar med 
nya musiker i nya sammanhang. Spotlight i 
konsertsalen Oscar ii.

filip Jers
En ung och sällsynt begåvad skånepåg som 
redan är världsmästare på munspel – ett in-
strument han trollar med helt obehindrat och 
behärskar till fulländning och mer därtill. Filip 
går på Musikhögskolan i Stockholm när han 
inte spelar med något av sina band, exempelvis 
Stockholm Lisboa Project och Primus Motor. 
Spotlight i konsertsalen Oscar ii.

Göran månsson
Med låtarna hemifrån Haverö i Medelpad som 
grund har Göran Månsson etablerat sig som en 
fulländad blockflöjtsartist. Har ett par rosade 
skivor bakom sig som solist, undervisar men 
spelar också i en rad sammanhang, bland annat 
med nordiska folkrockarna Gjallarhorn. Spot-
light i konsertsalen Oscar ii.

World Wide orchestra
Musik i Väst har skapat denna ungdomsorkester 
om cirka tjugo killar och tjejer. Saxofonisten 
Sten Källman leder och lär ut musik från alla 
jordens hörn till dessa superbegåvningar där alla 
instrument förstås är välkomna. Gruppen har 

spelat ute flitigt, bland annat i Skottland och 
en ny turné planeras till nästa år. wwo startade 
2005 och förnyas kontinuerligt. Spelar till dans 
i Stallet.

Gävleborgs ungdoms folkband
Ett ungdomsgäng från Gävleborg med Musik 
Gävleborg som ansvarig och den nyss så tragiskt 
bortgångne Jonas Olsson som initiativtagare. 
Ett storband som spelar ihop under några år, 
utbildas och inspireras under några helgträffar, 
spelar in en cd och gör någon resa. Lördag 24 
april spelar guf för övrigt på Kägelbanan, Södra 
Teatern och senare samma kväll till dans i Stallet 
tillsammans med wwo. Spelar till dans i Stallet.

han haR GJoRt PRiset

Det är ingen Guldbagge och det är ingen Oscar … kanske 
är det en modern kurbits, ett livsträd, en spira eller en 
bukett som upphovsmannen kallar den statyett i vatten-
skuren mässing som varje vinnare på galan får i sin hand.  

Jordi Arkö heter mannen bakom priset. Jordi är född 
i Stockholm men numera bosatt och verksam i Dalarna. 
Han har arbetat som högskolelektor vid Kungl Konsthög-
skolan i Stockholm, konstnärlig ledare för Grafikens Hus 
i Mariefred och lärare på Konsthögskolan i Dub lin. Han är 
numera konstkonsulent och ansvarig för Länskonst Dalarna. 
Nästa år är han inbjuden som gästprofessor i Kansas, usa.

Suranjana ghosh

Filip Jers göran månsson

World Wide orchestra



 ÅRets nykomlinG  
Här ligger fokus på dem som inte är kända ännu 
men som har stor potential att slå igenom på all-
var. Kan vara en ung grupp eller solist men också 
någon som startat en karriär sent i livet.

maher & sousou cissoko – Maher Cissoko spe-
lar kora och kommer liksom brodern Solo (som 
spelar på galan) från Senegal. Solo bor i Oslo 
och Maher i Stockholm där han gift sig med 
svenska Sousou. Hon blev förälskad i koran och 
har studerat koraspel i både Gambia och Senegal 
– något som mycket få kvinnor gjort efter som 
koran anses som ett manligt instrument. Debut-
plattan kom 2008 och Maher och Sousou har 
med sitt band Adouna redan spelat flitigt runt 
om i Norden.

esbjörn hazelius – efter många år som suverän 
gitarrist, låtmakare och arrangör tillsammans 
med Sofia Karlsson, Eitre och andra visade 
Esbjörn under 2009 att han också har en varm 
sångröst och att han kan skriva sånger på svens-
ka som berör och fastnar. Debutplattan »Blunda 
och du ska få se« gick hem i stugorna …

lena Jonsson – ung spelman från Bollnäs som 
tillsammans med brorsan Staffan blev riksspel-
man häromåret. Lena har därefter fått flera pre-
stigefulla priser. Hon studerar på Kungl Musik-
högskolan, är engagerad i Hälsinge Låtverkstad 
liksom i bandet Lortbäckerz och hon har en 
spännande duo ihop med fransmannen Martin 
Coudroy.

 ÅRets tRaditionsbäRaRe 
Tradition är en röd tråd i vår genre. Priset här 
går till någon i Sverige som utmärkt sig genom 
en stor insats för att bevara, levandegöra och 
kanske förnya en musikalisk tradition, såväl med 
nordiska som utländska rötter.

kalle almlöf – en levande legend från Väster-
dalarna. Kalles tidiga lp-skivor med låtar 
hemifrån har förändrat livet för en generation 
fiolspelmän. Hans mångåriga insats som lärare 
för den berömda Kallekursen i Malung likaså. 

mats edén – värmländsk storspelman på fiol 
och dragspel, pedagog, solist och medlem i evigt 
unga Groupa. Hans inflytande som stilbildare, 
kompositör och improvisatör går knappast att 
överskatta. Sveriges första riksspelman på dur-
spel dessutom. 

lena Willemark – en veritabel eldsjäl som ener-
gifylld sångerska och spelkvinna från Älvdalen. 
Har sjungit och spelat i tjugo år med Frifot men 
också i en rad andra sammanhang som stundom 
tangerat både konstmusik och jazz. En förebild 
för oerhört många unga kvinnor i genren.

oCH De nomineraDe Är …

maher & Sousou Cissoko

esbjörn Hazelius

Lena Jonsson

Lena Willemark

Kalle almlöf

mats edén



 ÅRets samsPel 
Utveckling utgår ofta från samarbeten och vi vill 
belöna bra samspel över geografiska eller musi-
kaliska gränser, mellan personer, grupper eller ett 
gemensamt projekt.

ale möller band – Ale har i många är nu varit 
något av en portalfigur inom den svenska världs-
musiken. En nyfiken musikant, ständigt på jakt 
efter nya och spännande samspel. I sextetten Ale 
Möller Band har han hittat en perfekt plattform 
för sin och gruppens musik. Briljanta musiker, 
fenomenal musik som förenar traditionella 
låtar från olika håll med nytänkande och läckra 
 arrangemang. Proffsigare finns helt enkelt inte.

bollnäsbygdens spelmanslag – ett närmast 
gigantiskt spelmanslag med 140 medlemmar 
(1/3 aktiva), unga som gamla om vartannat. 
Vann första pris i Nord10 i höstas, ett spelmans-
lag som förnyat begreppet och som visar att allt 
är möjligt. Genom sitt geniala samarbete med 
kulturskolan har man heller inga problem med 
återväxten …

nordic – en ung trio som hade ett magiskt 2009. 
Hyllad debutplatta, spel på womex och turnéer 
både hemma och utomlands. Erik Rydvall, An-
ders Löfberg och Magnus Zetterlund leker ihop 
med nyckelharpa, cello och mandolin. Finurlig 
och synnerligen personlig musik, spännande 
 arrangemang, udda instrumentkombination.

 ÅRets aRRanGöR 
Vi vill uppmärksamma alla dem som ofta är 
osynliga men med stort engagemang och ofta 
helt ideellt arbetar med att anordna konserter, 
danstillställningar och festivaler till glädje för 
alla oss lyssnare, dansare och artister.

malmö folk – en stor, ideell förening som ar-
rangerar levande och välbesökta konserter, 
kurser och danskvällar året om. Fokus framför 
allt på svenskt och en särdeles aktiv och levande 
arrangör med stor betydelse för folkmusiklivet 
i Skåne.

selam – Föreningen Selam grundades 1997 och 
är i dag en etablerad aktör i Stockholms kultur-
liv. Arrangerar konserter, festivaler och semina-
rier med fokus på musik och kulturella uttryck 
som formats i en global värld. Selams African 
festival har betytt oerhört mycket för genren. 
I dag driver Selam också ett eget skivbolag och 
är engagerat i kulturprojekt i flera afrikanska 
länder.

urkult – Vid Nämforsen i Ångermanland samlas 
i augusti varje år alla vänner av världsmusik 
i  vidast tänkbara bemärkelse. En unik festival 
med integritet som startade 1995. En folkfest 
och en festival där alla känner sig hemma som 
år 2008 fick första pris i »Det goda värdskapet« 
i klassen arrangemang.

 ÅRets GRuPP 
Kan vara allt från duo och uppåt. En grupp som 
utmärkt sig musikaliskt, livemässigt och med ett 
starkt personligt uttryck och bra scenisk kom-
munikation.

bazar blå – en minimalistisk trio som gör stor 
musik med små medel. Fredrik Gille, Johan 
Hedin och Björn Meyer, lagverk, nyckelharpa 
och bas/gitarr, spelar sina egna låtar med 
ingredienserna hämtade i folkmusik men också 
improviserad musik. Transglobal Tripfolk är 
bandets namn på den musik som resulterat 
i flera cd-produktioner och festivaluppdrag över 
hela världen.

calle Real – timba, modern kubansk musik, är 
vad tolvmannabandet Calle Real sysslar med. 
Bandet bildades 1998 som trio men har vuxit 
 sedan dess. I dag är Calle Real ett hårdsvängan-
de dansband. Tajt och med en egen stil. Calle 
Real har spelat på alla stora svenska festivaler 
och även gjort sig ett namn utomlands. Gjorde 
till exempel stor succé vid sitt första besök i 
timbans hemland Kuba.

new tango orquesta – fem album har denna  
sextett från västkusten hunnit med under sina 
snart femton år tillsammans. Med en unik mix 
av ny tango, barockmusik, improvisationer, 
minimalism och romantik har man vunnit mark 
i hela världen.

mats edén

ale möller 
Band

Bollnäsbygdens Spelmanslag

Bazar Blå

nordic

new tango orquesta

Calle real



 ÅRets aRtist 
Kan vara en soloartist eller en solist i en grupp 
som utmärkt sig musikaliskt, livemässigt och 
med ett starkt personligt uttryck och bra scenisk 
kommunikation.

esbjörn hazelius – en makalös gitarrist, låtma-
kare och arrangör som under 2009 syntes och 
hördes med snart sagt alla. Irländskt, svenskt, 
visa – Esbjörn är lika hemma överallt. Hans 
debut med egna sånger var bara pricken över i.

sofia Jannok – den unga samen Sofia från 
 Gällivare började sjunga tidigt. Hon har vunnit 
samiska melodifestivalen och hon har spelat 
musik teater i Luleå. När hon började skriva 
egna sånger på samiska i gränslandet mellan 
visa, pop och jazz, var framgången omedelbar. 
2009 fick hon flera priser, hon har turnerat 
utomlands och uppträtt i flera officiella samman-
hang samt på Melodifestivalen. Snart åker hon 
till Kina.

sofia karlsson – som välklingande folkvisehuld-
ra valde Sofia Karlsson att ge sig på en personlig 
visfavorit – Dan Andersson. Resten är närmast 
historia. Sofias Dan Andersson-tolkningar gick 
rakt in i svenska folkets hjärtan. Nu sjunger 
Sofia sina egna sånger med samma självklarhet, 
samma ljuva röst och samma innerlighet och 
drar stor publik överallt.

 ÅRets utGÅVa 
Kan vara en cd men lika gärna en dvd, bok eller 
kombinationer av dessa.

miriam aïda/letras ao brasil – Miriam Aïda 
sjunger jazz, soul, bossa och samba och har 
redan en internationell karriär i full gång. Japan, 
Ryssland, London, Paris … Miriam har verk-
ligen varit i farten de senaste åren. Hon kom-
mer från Malmö och denna platta är hennes 
tredje. Gitarr, slagverk och sång – en remarkabel 
produktion där svensk poesi möter brasilianska 
stämningar och där musiken går från ljuva visk-
ningar till full karneval. Snyggt!

bazar blå/lost – Denna subtila och finstämda 
trio håller stilen med sin femte cd. En platta fylld 
av musik att förföras av, lekfull, lyhörd, finurlig 
och oerhört musikalisk. Björn Meyer, Johan 
Hedin och Fredrik Gille visar inga tecken på att 
tappa fart och inspiration! Egna låtar som byg-
ger både på svensk tradition, improvisation, lite 
jazz och soulfunk. Läckert! 

esbjörn hazelius/blunda och du ska få se –   
Vi var många som fängslades av denna solo-
debut. Esbjörn Hazelius starka egna sånger på 
svenska, hans lika starka röst och självfallet den 
välklingande musiken och de skickliga spel-
kamrater han hade sällskap av i skivstudion. En 
imponerande debut av en erfaren musikant som 
inte räds att prova sina vingar på nytt.

Passion – en läcker bok om folkmusik. Ur-
snygga bilder, intressanta intervjuer med 
spelmän och dansare. En ovanligt snygg och 
glänsande pärla i floden av utgåvor på områ-
det. En cd med intervjuer och klingande musik 
medföljer.

 ÅRets hedeRsPRis 
Vem som får årets hederspris, tilldelat någon 
som ägnat en lång livsgärning till genrens 
fromma, avslöjas först under galakonserten.

 
 

esbjörn 
Hazelius

Sofia Jannok

Sofia Karlsson



Aktuellt på galan:

Karin Wallin: Guldpolska (NTCD12)

Missa inte heller skivorna med 
succégruppen Alla Fagra, legendariske 

folksångaren Christer Lundh och Anders 
Larssons kommande solo-CD!

www.nordictradition.com 

Distribution: Border Music

Folkmusikgalanprogram2010.indd   1 2010-03-18   23:59:09

Folk Summer
        School

Instrumental- och ensembleverkstad i 
Järvsö 21-27 juni 2010 med fyra 
fantastiska folkmusiker från Frankrike, 
Finland, England och Sverige. 
 
Läs mer och anmäl dig på  
www.halsingelatverkstad.net

HÄLSINGE LÅTVERKSTAD PRESENTERAR

FÖR DIG MELLAN 15 OCH 25 ÅR

Hallgrim Hansegård            
        & Frikar

24/4 Stallet We’re Jammin – streetfestival 
 GUF, WWO och Idenstam/Hedin 

24/4 Nybrokajen Hallingworkshop 
 Frikar (Norge) – dansshow halling,  
 street dance, capoeira – fri entré

  5/5   Stallet Warsaw Village Band (Polen)

www.stallet.st
Stallgatan 7 (T) Kungsträdgården

RFoD – Riksförbundet 
för Folkmusik och Dans
Din offensiva röst för utveckling och rättvisa! 
Vi brinner för all världens kulturer – för 

professionella utövare, både artister och pedagoger, för 
föreningar, fördelar bland annat statens stöd till ideella 
arrangörsföreningar – för amatörer och intresserade. RFoD 
ger ut tidskriften Folkmusik & Dans och driver Stallet folk- 
och världsmusik samt nya webkatalogen folk.nu.
RFoD är stolt initiativtagare till Sveriges första folk- och 
världsmusikgala. Kom med du också!

      www.rfod.se – www.folk.nu

Svenskt visarkiv 

håller folkmusiken 
levande!

Sök i våra databaser 
eller handla i vår 
webbutik!

       www.visarkiv.se

Svenskt visarkiv
Centrum för folkmusik- och jazzforskning
S T A T E N S  M U S I K S A M L I N G A R

Svenskt visarkiv
Centrum för folkmusik- och jazzforskning
S T A T E N S  M U S I K S A M L I N G A R

Mari Boine (NO)  dag vag (se)

Eivor Palsdottir (fo) KROKE (pl)

Nano Stern & Mattias Perez (cl/se)

iva nova (RU)  deodato siquir (ao)

Kapten Röd (SE) Jaqee (SE) Tsuumi Sound System (FI)
    

Theresa Andersson (US)  Mason Ruffner (US)

Nina Ramsby & Ludvig Berhe Trio
Den Fule (SE)  Latif Bolat (TR)  Carlou D (SN)

 
Olga (AR)  MU (PT)

 
lena willemark & mats öberg (se)

 

(SE)

5-7 augusti
i näsåker

folkfest
vid nämforsen

MUSIK TEATER FÖRELÄSNINGAR POESI ELDNATT
WWW.URKULT.SE 0622-10789 0620-10096 TICNET.se

... med flera!



Skicka din ansökan senast 21/5. Mer info på: 
www.esitobo.org•0295-342 90•info@esitobo.org

ERIC SAHLSTRÖM INSTITUTET
N A T I O N E L L T  F O L K M U S I K C E N T R U M  I  T O B O

Ditte Andersson, Olov Johansson, Mia 
Marin, Niklas Roswall, Sonia Sahlström 
och gästlärare

FOLKMUSIK på Nyckelharpa/Fiol
UTBILDNINGAR i Tobo ht10-vt11

FOLKDANSKURSEN 
Andreas Berchtold, Ingrid Frykmo, Ami 
Petersson Dregelid och gästlärare

PROVA-PÅ-DAGAR 7-8 maj 
Kolla in undervisningen på ESI och träffa 
några av våra spel- och danslärare på 
ettårskurserna. Kom en eller två dagar och 
övernatta om du vill. Allt är gratis. Anmäl 
senast 29/4 på telefon 0295-34290. 

Folk- och 
världsmusik 
i radion!
Du har väl inte missat vårt fantastiska 
utbud av folk- och världsmusikprogram i 
Sveriges Radio P2?  

Folke, Felicia, Klingan, Världens liv! 
ger dig det bästa i sina genrer.

Läs mer på sr.se/p2

UPPLEV 
SKAPA
DANSA
SPELA

www.lg.se/musikgavleborg

www.lg.se/musikgavleborg

Spel
mannen 
3- 2009Alla nya riksspelmän

Framgångar i Norge

Folkmusikgala på G

Läget för Kulturens

Spelmannen – 
Sveriges största 
folkmusiktidning!

www.spelmansforbund.org

MCV - Musikcentrum Väst

Sveriges finaste
folk & världsmusiker

och
förträffliga artister i en mängd

andra genrer hittar du på
www.mcv.se



PÅ TURNÉ 2010|2011

folk & world

www.miv.se

MINDRE SNACK, MER MUSIK.

TIM O’BRIEN [US] & ARTY MCGLYNN  [IR] 
OLEG PONOMAREV HOT CLUB [RU]  

BASKERY [SE]  
HAAS, BRADLEY & MOLSKY [US]  

LUCAS STARK & BRUKSORKESTERN [SE] 
SALTFISHFORTY [UK]

SARAH JANE & IAN CARR [UK]  
MATIJA SOLCE [SI] & STEFAN HEDBORG [SE]  

THE CHAIR [UK] 
LARS KARLSSON DUO & SMÅ BLÅ [SE]

…dessutom kurser och workshops, sommar läger 
med World Wide Orchestra [SE]. Plus en hel del 

symfoniskt, jazz, rock, pop, opera, visa och ett och 
annat elektro akustiskt blipp-blopp.

ULRIKA 8 maj
GUNNARSSON 
TRIO + workshop

HÖSTEN
2010

presenteras 10 juni

MALMÖ FOLK
dansutlärning | konsert | dans 

www.malmofolk.se

Vinterns folkmusikhändelse!

25-26 februari 2011

 

Boka in 
Umefolk 2011  

redan nu!

www.midvinterton.se

2 febr 2008

Olofström, Blekinge

Midvinterton
Folkmusikfestival med röst!

6-7 febr 2009

5-6 febr 2010

11-12 febr 2011
the McDades, Malin Foxdal, Gunnel Mauritzson & Chris-
tian Jormin, Navarra, Magnus Zetterlund, Alla Fagra 
Barn, m fl

Kongero, Traveling Light Band, Saltat, Vurpa, Lustspel, 
Dansskarven, Väst, Viskursen Malungs Folkhögskola, mfl

Alla Fagra, Afion Duo, Stina på Backen, Hennes/Movitz, 
Aida/Edin, A Capella So Seven, de Gubbs, Malenka, Curl 
Alley Stringband, Nätverket för folklig sång mfl

korrofestivalen.se


