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Varmt Välkomna till 2012 års

Folk och Världsmusikgala!

Under några intensiva dagar kommer vi att bjuda både publik och
medverkande på en oförglömlig folk- och världsmusikfest här i Malmö. För oss är det en stor och härlig utmaning att få fler att ta del av
den stora bredd, höga musikaliska kvalitet och den fenomenala lust
som kännetecknar folk- och världsmusiken.
I Malmö finns naturligtvis ett genuint intresse för musik från alla delar av världen, med scener och föreningar som regelbundet ordnar
konserter, danskurser och festivaler, som Malmö Folk, Mix Musik
och Moriskan. Musikhögskolan i Malmö utbildar världsmusiker och
runt om på folkhögskolor, kulturskolor och i spelmanslag får barn
och ungdomar dagligen stifta bekantskap med både tradition och
nyskapande. Den svenska folkmusiken handlar självklart fortfarande
om en musik som vuxit fram över generationer, men numera också
om musiker med rötterna i andra länder och andra kulturer. Gränslösa möten mellan det lokala och globala ger en spännande grogrund
för musiken i stort. Folk och Världsmusikgalan gör detta möjligt genom det unika, stimulerande och uppskattade samarbete som alla
galans partners sedan tre år tillbaka engagerar sig i.
I samband med en kartläggning 2011 kring folk- och världsmusikens status i landet, inte minst ur ett länsmusikperspektiv, kunde
Musik i Syd glädjas åt att bli uppmärksammat som den institution
som satsar mest på denna genre! Vi är därför särskilt glada över att
vi, tillsammans med ett 30-tal samarbetspartners från hela landet,
får arrangera årets Folk och Världsmusikgala!
Ett stort tack till alla som möjliggjort denna fest i Malmö
och varmt välkomna till galan 2012!

Martin Martinsson
VD Musik i Syd
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OPEN FOLK
Torsdag 29 mars
seminarium

Folkmusik för turister
Moriska Paviljongen kl 10.30–12.00
På många håll i världen är folkmusik och dans
en naturlig del av turistnäringen och marknadsföringen av landet. Så är det inte direkt i Sverige. Skulle vi inom genren önska att det var det,
och vilka problem och utmaningar ställs vi i så
fall inför? Vad ser turistnäringen för potential för
vår genre? Medverkande: Auxiliadora Izquierdo,
chef för avdelningen för tursim, utbildning och
kultur i Vadiz, Spanien. Paul Flynn, Arts Council, Irland, Anna Wittgren, projektledare Malmö
Turism och Markus Tullberg, folkmusiker. Seminariet genomförs på engelska. • Arrangör: Musikhögskolan i Malmö
konsert
Visor, berättelser och hemligheter…
Nordisk folkmusik & svensk-romsk resandemusik – 500 år sida vid sida
Moriska Paviljongen kl 12.00–13.00
Med fokus på visor berättar Marie Länne Persson och Ralf Novak Rosengren om sitt samarbete, som syftar till att undersöka och återupprätta det förlorade samspelet mellan den
nordiska folkmusiken och den svensk-romska
resandemusiken, som existerat sida vid sida
sedan 1512. Medverkande: Ralf Novak Rosengren, sångare och låtskrivare inom romanifolkets musiktradition även nominerad till
årets traditionsbärer, och Marie Länne Persson, folkmusiker och balladsångerska. http://
resandemusiken.wordpress.com • Arrangör:
Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD),
Världens Musik och Dans, Kulturens Bildningsverksamhet
workshop
Vad är WOMEX?
Moriska Paviljongen kl 13.00–14.30
Hur kan svenska artister och andra aktörer använda WOMEX för sina internationella verksamheter och nätverksskapande? Om detta samt
något om den svenska nationella plattformen

Sweden@WOMEX handlar denna workshop.
En del praktiska tips om hur man kan förbereda
sig inför och arbeta på WOMEX får man kanske
också… • Arrangör: Sweden@Womex
seminarium
Är det bättre att lära sig av Näcken?
Moriska Paviljongen kl 14.30–15.30
Vi har aldrig haft så många och så skickliga
folkmusiker som nu. Utbildningarna på musikhögskolor och folkhögskolor har medfört en
fantastisk nivåhöjning på många plan. Men
också lett till likriktning och homogenisering,
menar en del. I denna panel diskuteras folkmusikutbildningarnas påverkan på folkmusiken –
möjligheter och begränsningar.
I panelen: Susanne Rosenberg, sångerska,
forskare och pedagog, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm, Thomas Fahlander, spelman,
fotograf och redaktör för Dalarnas spelmansblad, Sara Parkman, folkmusiker, debattör och
student vid Kungl. Musikhögskolan, Stockholm
och Pär Moberg, folkmusiker, pedagog och
kompositör. Moderator Ulrika Gunnarsson,
sångerska, radioprofil och arkivarie vid Svenskt
visarkiv • Arrangör: Svenskt visarkiv
workshop
IdéPitch
Moriska Paviljongen kl 16.00–17.00
Det här är forumet där galna idéer, storslagna
visioner och markbrytande evenemang kan bli
verklighet. Du som har en idé om en konsert,
föreställning, film, flashmob eller något helt annat som du vill genomföra, får här chansen att
pitcha idén med erfaret kulturfolk. De hjälper
dig att hitta en väg där din idé kan bli verklighet.
Bästa idé belönas med 5 000 kr till genomförandet.
I panelen: Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet, Ken Day, D Tours, promotor,
musikbokare på Urkult, konsult på Moriska
Paviljongen, Irene Ala-Jukuri, RFoD/Folkmusikens arrangörsnät och Behrang Miri, musiker,
inspiratör, kulturnätverket Magiska Mattan. Moderator, Brita Björs, ordförande i Malmö Folk,
folksångare, pedagog, estradör. Vill du vara
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med och pitcha din idé? Anmäl intresse till pia.
qvarnstrom@kulturens.se, 0733-56 59 88. •
Arrangör: Världens Musik och Dans, RFoD,
Musik i Syd, Malmö Folk
ungdomskväll
SkåneFolk Youth Ensemble
Föreställning – Lorens
Moriska Paviljongen kl 19.00–20.00
De tjugo unga dansarna och musikerna i SkåneFolk Youth Ensemble bjuder på en intensiv
föreställning med musik efter den virtuose violinisten från Abbekås – Lorens Brolin – resande,
fiskprånglare och en av Skånes mest betydelsefulla spelmän.
klubb
Frispel och dansryck
Barnens Scen kl 20.00–23.00
Ungdomskvällen fortsätter med öppen scen/
spellista och dans på Barnens Scen. • Arrangör:
Världens Musik och Dans

Fredag 30 mars
Tema folkkultur och mångkultur:
utfrågning | samtal | seminarium | workshop
449 964 km2 eller Hur mycket kultur får
plats på Sveriges yta?
utfrågning
Del 1: ”Ursäkta, vägen till mångfalden, är det
höger eller vänster här?”
Hur ser man på mångfalden i kulturlivet? Vad vill
partierna med kulturpolitiken inom den traditionella dansen och musiken?
Moriska Paviljongen kl 10.00–10.30
Roande och oroande inblick i kulturpolitiken genom intervju med Daniel Sestrajcic, ordförande
kulturnämnden Malmö Stad (V) och Hans-Olof
Andersson, ledamot i Region Skånes kulturnämnd (SD) Utfrågare Esmeralda Moberg, folksångerska och programledare för programmet
Folke i P2.
samtal
Del 2: Kultur och identitet
Vems historia, vems konstnärlighet, vems kulturarv syns, hörs, stimuleras och utvecklas?
Moriska Paviljongen kl 10.45–11.45
Kari Svahn, folkmusiker och författare till den
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uppmärksammade artikeln ”Om Jimmie Åkesson hade spelat fiol istället”, Ozan Sunar,
Re:Orient och Moriskan, tidigare kulturchef på
SVT, chef för Södra teatern och politisk sakkunnig, Cecilia Gärding, Kulturens Bildningsverksamhet, statsvetare, redaktör för boken Afrosvensk i det nya Sverige, Behrang Miri, musiker,
debattör, grundare av Rörelsen Gatans Röst
och Ansikte.
seminarium
Del 3: Mångfalden och de statliga verken
Moriska Paviljongen kl 12.15–13.00
Mångfald i kulturpolitiken. Vad görs och vad
kan göras för att öka mångfalden i kulturlivet.
Samtal med chefen för Statens Musikverk Stina
Westerberg och Mika Romanus, enhetschef på
Avdelningen för Konst och Kultur på Statens
Kulturråd.

workshop
Del 4: Please, use me!
Moriska Paviljongen kl 13.30–14.30
Kreativ workshop om hur kulturliv och kulturinstitutioner kan bli mer inkluderande och bättre
på att utnyttja kulturutövare med rötter i andra
länder. Hur hittar vi varandra och hur jobbar vi
ihop?
Teman: Utbildning – hur får vi in mångfalden
i kulturskolor, folkhögskolor och musikhögskolor? Kulturlivet – hur får vi in mångfalden i turnéer, konserter, föreställningar?
Vi presenterar idéer och pilotprojekt som är på
gång, utbyter idéer och erfarenheter och hittar
tillsammans nya vägar för ett rikare och mer inkluderande kulturliv. Medverkande: Eva Sæther,
docent i musikpedagogik, koordinator för GLOMAS, den nordiska masterutbildningen för världsmusikanter, Pär Moberg, frilansande folkmusiker
och tonsättare, kursledare för folk- och världsmusikutbildningarna vid Musikhögskolan i Malmö,
Pia Qvarnström, projektledare för Världens Musik
och Dans i Skåne, Firas Algharib, från Magiska
Mattan, medieproduktionsbolaget Peoples Entertainment och Rörelsen Gatans Röst och Ansikte
(RGRA) och Peter Bothén, musiker och producent Stallet Folk- och världsmusik
Serien i fyra delar arrangeras av Magiska Mattan,
Kulturens Bildningsverksamhet, RFoD/Stallet Folkoch Världsmusik, Världens Musik och Dans och
SKAP – Svenska Kompositörer av Populärmusik.
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workshop
Nästa låt handlar inte om kärlek
– mellansnack för musiker
Barnens Scen kl 14-30–16.00
”Nästa låt är från min senaste skiva och den handlar om kärlek”. Låtarna sitter perfekt, du ser att publiken gillar dem, du är
på topp. Men så kommer du till mellansnacket. Det blir så där.
Energin sjunker, både hos dig och din publik. Om det känns bekant, kan den här workshopen vara något för dig. Vi bekantar
oss med storytelling, berättandets konst. Det blir en rolig, nyttig
och kreativ stund tillsammans med Kiriaki Christoforidis, berättare med rötterna i Grekland, stammen i Göteborg och grenarna
i hela världen. • Arrangör: RFoD, Kulturens Bildningsverksamhet
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1. Moriskan
2. Barnens scen
3. Far i Hatten
pub & restaurang
4. Nya Tröls
pub & restaurang
5. Ungdomens Hus
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6. Malmö Konserthus
7. Palladium
8. Centralstation
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workshop
Vilda vechar!
Moriska Paviljongen
kl 14.30–16.00
Lär dig visor ur nordisk resanderomsk tradition och svensk
allmogetradition, deras gemensamheter och särdrag. Ledare är Ralf Novak Rosengren
och Marie Länne Persson. •
Arrangör: RFoD, Världens Musik och Dans, Kulturens Bildningsverksamhet
seminarium
Musikliv i balans
– sanning och konsekvens
Moriska Paviljongen
kl 16.00–17.00
Ett panelsamtal som kretsar
kring musikens genus och hierarkier, kvotering, musikaliska
normer och jämställdhet. Statens Musikverk har fått i uppdrag att fördela åtta miljoner
under fyra år till projekt i det
fria musiklivet för att främja jämställdhet. I samtalsserien ”Musikliv i Balans” tar man pulsen
på musiklivet och undersöker
vilka insatser som behövs –
om de egentligen alls behövs.
I panelen: Jonas Simonsson,
musiker och kursföreståndare
Världsmusikutbildningen Högskolan för scen och musik vid
Göteborgs universitet, Moa
Danielsson, musiker och producent Ta Plats-projektet, RFoD,
Petter Wickman, producent,
musiker och konstnärlig ledare
Backafestivalen, Stina Westerberg, generaldirektör Statens
Musikverk. Moderator: Ulrika
Lind, rådgivare och utredare
inom konst- och kulturområdet,
erfarenheter från bl.a. Kulturrådet och Musikalliansen, sakkunnig för KulturKontakt Nord,
m.m. • Arrangör: Jämställdhetsprojektet, Statens Musikverk
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17–19 maj 2012

hovrastämman
mysigt
mustigt
musik aliskt!
www.folkmusikenshus.se
www.hovra.com/hovrastamman
ARR: FOLKMUSIKENS HUS I SAMARBETE MED HOVRA BYFÖRENING,
ESSARLIGAN, BILDA GÄVLEDALA, MUSIK GÄVLEBORG, ESTRAD LJUSDAL
& STF VANDRARHEM HOVRA
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Årets unga
folkmusikband
9–10 november 2012

UndEr FolkmUsiknATTA i FAlUn

Anmälan senast 30 september till
lotta.johansson@folkmusikenshus.se
www.folkmusikenshus.se
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Lördag 31 mars

FOTO Peter Ahlbom

Skånsk Folkdans
Dans för alla – barn, ungdomar och vuxna
Barnuppvisning och prova på barndans
Ungdomens Hus, Festsalen kl 10.00-11.45
Uppvisning med Malmö-ungdomar
Ungdomens Hus, Festsalen kl 13.00-13.30

Behrang Miri
seminarium
Aktuella stöd till musikområdet
Har du idéer kring ett musikprojekt?
Moriska Paviljongen kl 17.30–18.30
Kulturrådet och EU:s kontaktkontor berättar om
olika former för statligt stöd – till musikgrupper,
arrangörer och institutioner – nationella såväl
som internationella. Dessutom en presentation
av Kulturrådets pågående arbete inom musikområdet. Kom och lyssna och ställ frågor om
de möjligheter som finns • Arrangör: Statens
Kulturråd
mingel
FolkDate
Mingel för artister och arrangörer
Moriska Paviljongen kl 18.30–19.30
RFoD välkomnar musiker/artister och arrangörer inom folk- & världsmusikgenren till möten ansikte mot ansikte. Arrangörer får ett bord som
artister kan besöka och lämna demomaterial
på – Vi serverar snacks. För mer information,
kontakta RFoD:s Jessica Jungegård på jessica.
jungegard@gmail.com. • Arrangör: RFoD, Kulturens Bildningsverksamhet
klubb
DANSKVÄLL på Barnens Scen
Barnens Scen kl 19.00–00.00
Dagen innan den storslagna galan bjuder Malmö Folk in till en pulserande danskväll så att
tillrest och lokal publik kommer i stämning inför
lördagens ceremonier. Besök malmofolk.se för
mer information och för att anmäla intresse för
en tid på spellistan. Dans hela kvällen utlovas. •
Arrangör: Malmö Folk

workshop
Kurs i skånska danser
Slängpolska, engelskor m.m. Instruktörer: Elisabeth Björk Svensson och Jan Mellberg. Spelmän: Lennart Svensson m.fl.
Ungdomens Hus, Festsalen kl 13.30-15.30
• Arrangör: Folkdansens Vänner Malmö, Hembygdsgillet Malmö, Sällskapet Gammeldansens Vänner
workshop
Samspel med Roger Tallroth
Ungdomens Hus, Sal 12 kl 10.30-12.30
Samspelskurs med Roger Tallroth – mannen,
myten, legenden... Begränsat antal platser.
Föranmälan: Pia Qvarnström, pia.qvarnstrom@
kulturens.se • Arrangör: Världens Musik och
Dans, Kulturens Bildningsverksamhet
seminarium
Gangsterkullor och fäbodsrappare
Ungdomens Hus, Sal 11 kl 12.30-13.30
Ett samtal om musiken, musikerna och längtan
efter äkthet. Vem har rätt och vem vågar kalla
sig traditionsbärare? Var går gränsen mellan utveckling och urvattning? I panelen finns utövare
från olika traditioner som berättar och reflekterar över sitt eget musikerskap och hur det har
tagits emot av andra utövare och publik. Moderator Dimitris Vosnakis, DJ och frilansjournalist
med inriktning på världsmusik.
I panelen: Thuva Härdelin, rotad fiolspelare och
banbrytande musiker, Ale Möller, musikant,
kompositör, bandledare, professor m.m. och
Behrang Miri, musiker, debattör. • Arrangör:
Världens Musik och Dans, Magiska Mattan,
RFoD, Kulturens Bildningsverksamhet
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familjekonsert
Barngalan
Palladium kl 13.00
Att spela för barn och unga är inte så enkelt
som man kan tro. Man måste både vara bra på
det och tycka att det är det roligaste som finns.
Det gör de folk- och världsmusikartister som dyker upp på scen på galans speciella barn- och
ungdomskonsert på Palladium. Och här kommer också det speciella Framtidspriset till årets
bästa barn- och ungdomsproduktion att delas
ut, se sidan 9.
Medverkande: Susanne Lind, konferencier, fiolspelman och pedagog, vinnare av Framtidspriset 2011, det hyllade malmöbandet Alla Fagra
Barn, klezmergruppen Tummel och den unga
och färgstarka stockholmstrion Garizim.
Arrangör: Musik i Syd
jam
Förfest och jam med Skånes
Spelmansförbund
Nya Tröls bar & restaurang kl 14.00–20.00
Träffa dina spel- och dansvänner över en bit mat
med öl och jamma loss en stund innan det är
dags för gala! Puben erbjuder en internationell
och en skandinavisk del med över 300 ölsorter
från hela världen och förutom den ordinarie menyn erbjuds specialpris på fish & chips (109:-).
Ni står för musik och mingel!
Gå in på vår eventsida ”Förfest och jam innan
folk-och världsmusikgalan 2012” på facebook
för info och bestäm träff med dina vänner! Kontakt: Helena Norlander tel.0709-427414, norlanderhelena@gmail.com.www.nyatrols.se.
Arrangör: Skånes Spelmansförbund
familjekonsert
Den flygande orkestern
Barnens Scen kl 15.00–16.00
Den flygande orkestern med Ole Reimer, Andreas Ugorskij och Edith Tamayo. De reser runt
i musikvärlden, med balkanmusik, mexikansk
skönsång och svepande toner från Norden.
Från 3 år, www.barnensscen.nu. • Arrangör:
Barnens Scen

RFoD:s förbundsstämma söndag 9.00–

14.00. Ungdomens Hus. Mer info: www.rfod.se
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seminarium
Frilansmusiker och arrangörer,
hur når vi varandra?
Möjligheter och hinder på folk- och världsmusikscenerna sett ur regionala, nationella och
internationella perspektiv.
Ungdomens Hus, Sal 11 kl 15.00–16.30
Samtal mellan musiker, arrangörer och publik
kring hur musikscenen för folk- och världsmusik
ser ut 2012. Finns det ett fungerande arrangörsnätverk över regiongränserna? Hur når man
som musiker arrangörerna? Hur fungerar det
att vara en fri arrangör inom en region? Internationella festivalers och mässors betydelse?
Medverkande musiker: Sousou Cissoko, spelar kora och gitarr med maken Maher, Årets
Nykomling på galan 2010, Livet Nord, musiker
i bl.a. Kaja och New Tango Orquesta, Årets
Grupp på galan 2010, driver skivbolaget Kakafon, Ale Möller, multimusikant, kompositör
ledare för Ale Möller Band och vinnare av Årets
Tvärspel på galan 2011, Petter Wickman, arrangör Backafestivalen, f d Malmö Folk, Isabel
Thomson, internationell koordinator på Statens
Musikverk Moderator: Giulia Ray • Arrangör:
Musikalliansen i samarbete med RFoD
mingel
Folkdate
Snabbdating för artister och arrangörer
Ungdomens Hus, sal 11 kl 16.30–17.30
Ett unikt tillfälle för arrangörer att på kort tid
träffa en massa spännande artister, och för
spelsugna att på en timme presentera sig för
ett stort antal nyfikna arrangörsföreningar och
festivaler. Arrangör: RFoD, Kulturens Bildningsverksamhet

Söndag 1 april
jam
Djäknes söndags Jam-session
Djäknegatan 9 kl 13.00–16.00
Fokus ligger på Amerikansk oldtime & Cajunmusik, men eftersom stommen på dessa sessions
har många olika musikbakgrunder så kommer
det höras en hel del svensk & irländsk folkmusik
också! Kontakt: Thor Ahlgren, tel.0708-83 44
09, thor@ahlgren.org • Arrangör: Petter Wickman och Thor Ahlgren

……………………………
BARNGALAN
Barnen får en egen gala!
För andra året bjuder Folk & Världsmusikgalan in till barnens egen gala! På scen tre grupper som gillar att spela för
barn och familjer – och en konferencier som faktiskt vunnit
pris i att spela för barn!
Susanne Lind, fiolspelman från Västergötland, har roat
barn med fantastiska musikprogram i många år. I fjol vann
hon det allra första Framtidspriset, det speciella pris som
tilldelas årets bästa program för barn inom folk- och världsmusiken. Nu kommer hon att leda den speciella barngalan
i Malmö där också det andra Framtidspriset kommer att
delas ut.
På scen också skånska Tummel och Alla Fagra Barn, två
grupper som bjuder på drag och underfundiga visor. Här
finns också Garizim, en ny trio från Stockholm som med
vevlira, saxofon och kontrabas tar sin unga publik med
storm. De är även nominerade till Årets Nykomling. Det blir
en kontrastrik timme med lust, lek, sväng och glöd – och
det ryktas också att Sveriges Radios
Radioapan kommer att dyka upp!

Framtidspriset

Detta pris vill uppmärksamma årets främsta folk- och
världsmusikproduktion för
barn och unga genom att
belöna en eller flera utövare
eller en organisation. Vinnaren utses av barn- och ungdomsproducenterna inom
landets länsmusikorganisationer och delas ut under
Barngalan på Palladium
31 mars kl 13.00.

Palladium, Södergatan 13,
lördag 31 mars kl 13

Foto Peter Ahlbom

Biljetter på
Kulturcentralen.
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ConFusión

Ahmad Al Khatib, oud, Robban Svärd, gitarr, Richard
Ekre-Suzzi, bansuri/piano, David Kuckhermann, slagverk, Ann ”La Pantera” Sehlstedt, dans. Confusion/
förvirring, detta underbara tillstånd uppstår när fyra musiker och en dansare med rötter i den orientaliska, indiska,
svenska och spanska flamencotraditionen möts i sann fusion, där musiken låter sig färgas utan att för den sakens
skull äventyra respekten för traditionen.

Jeanette Eriksson 
& BeAta Söderberg

Debut för en ny, spännande konstellation med en skånsk
och mycket driven riksspelman, tillika barockmusiker och
en cellist med förkärlek för bl.a. egna tangomelodier som
hon framgångsrikt turnerat och spelat in med den egna ensemblen Tango Nuevo.
www.jeanetteeriksson.se/www.beatasoderberg.com.

Faela

Hugo Coronel, sång/gitarr, Michael Mino, sång/bas,
Erik Rask, trummor, Mika Forsling, elgitarr/sång, Göran Abelli, trombon, Edin Bahtijaragic, dragspel/sång.
Ett uppskattat malmöband som med rötter i Sverige, Sydamerika och Balkan bjuder på röjig ska, reggae och Balkan
med stänk av latin och jazz. www.faelaband.com.
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Foto Per Buhre

Burcu Ada kom till Sverige från Turkiet för ett par år sedan.
Hon är utbildad i klassisk ottomansk musik på det ansedda
musikkonservatoriet i Izmir och sjunger och spelar den turkiska ramtrumman bendir. I Sverige samarbetar Burcu med
udspelaren och sångaren Kudret Dilik som bott i Sverige
betydligt längre. Tillsammans har de utvecklat en repertoar
som rör sig över gränserna, från Turkiet till grekiska rebetikasånger, från klassisk ottomansk musik till mer folkliga
turkiska sånger.

…………

Foto Andreas Lundberg

BURCU ADA

Foto Mats Einarsson

de medverkande

…………
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Jelena Jakubovitch

…………

Jelena Jakubovitch, sång, Lelo Nika, accordion, Olle
Linder, slagverk, Martin Widlund, gitarr, Thommy Andersson, bas, Carl Bagge, piano. Jelena är en ryskfödd
sångerska som förutom klassisk sång fokuserat på den
romska musiken. Hennes fjolårs-CD med romska sånger
från Ryssland, färgade av andra länders musik, väckte stor
uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser.
www.jelenaj.com.

Foto Carl-Johan Utsi

Sofia Jannok

…………

Sofia Jannok, sång, Peter Tikkanen, piano, Johan Englund, trummor, Juan Mendoza, bas. Sofia från Gällivare
har på några få år slagit igenom även internationellt med
sin folkpopjazz på samiska. Grammisnominerad och även
nominerad som Årets Artist här på galan 2010.
www.sofiajannok.com.

Foto Camilla Lindqvist

Goran Kajfes 
& hemliga gäster

…………

Goran Kajfes, trumpet, Jonas Kullhammar, tenorsaxofon, Robert Östlund, orgel, Johan Berthling, bas, Johan
Holmegard, trummor. Goran Kajfes är en av Sveriges
mest uppmärksammade trumpetare, kanske mest inom
jazzvärlden. Här kommer han i spetsen för en grupp med
ett par hemliga gäster i världsklass. Vad det blir avslöjas
inte förrän på galascenen men räkna med ett absolut unikt
framträdande med något utöver det vanliga!

Foto Linus Höök

Punsch

…………

Maja Eriksson, sång, Erik Ronström, gitarr,
Samuel Andersson, slagverk/oktavfiol. Vann pris som
Årets Nykomling i fjol. Tre mycket skickliga och egensinniga unga musiker som bjuder på snygga personliga sånger
i gränslandet mellan visa och pop. www.punschmusic.se.

Foto Maria Camillo

Väsen

Olov Johansson, nyckelharpa, Roger Tallroth, gitarr,
Mikael Marin, viola. Evigt unga veteraner med världen som
arbetsfält. I tjugo år har oerhört samspelta och lika roliga
Väsen spelat låtar från Uppland och egna kompositioner i
Sverige och utomlands. Allt med till synes okuvlig energi
och spelglädje. www.vasen.se.
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SKFYE – Skåne Folk Youth Ensemble

www.musikisyd.se

ARRANGÖRER

Baltic Crossing Tour 17–30 april
Degerberga Spelmansstämma 15–16 juni
Backafestivalen 13–14 juli

FOLKMUSIKFESTIVAL

26–29 JULI 2012

www.korrofestivalen.se

Korrö Ungdomsläger 23–26 juli
Skatelövs Spelmansstämma 4–5 aug
Stort utbud av produktioner för barn &
unga under hela året – Tummel, Navarra m.fl.

ingaR

RötteR med v

www.stallet.st

R Tillsammans
vi mer
F kan
välkommen som medlem
o
D www.rfod.se
Riksförbundet för
Folkmusik & Dans
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www.folk.nu

AKUSTISKT
I TOBO
Samarr:

TOBO
Kurserna

nu!

ETTÅRIGA UTBILDNINGAR 2012/2013

Folkmusikfestival
26 maj 2012

ERIC
SAHLSTRÖM INSTITUTET
NATIONELLT FOLKMUSIKCENTRUM I TOBO

Sök

•
•
•

FIOL
NYCKELHARPA
FOLKDANS

ERIC
SAHLSTRÖM INSTITUTET
NATIONELLT FOLKMUSIKCENTRUM I TOBO

u ger ut tidningen Spelmannen
u stöder låtkurser för stora och små
u erbjuder förmånlig instrumentförsäkring
u uppvaktar politiker och samverkar med folkmusiklivet
u representerar 24 medlemsförbund med 7 000 medlemmar
u arrangerar kursen “Allsvenskan i folkmusik”
u samarbetar i projekt som Handlingsplan för folkmusik
www.spelmansforbund.se
och dans, Ethno och Världens Musik och Dans

Folke i P2

– med Sveriges olydigaste folksångerska,
Esmeralda Moberg som ny programledare.

Söndagar kl 19 i P2
eller på sverigesradio.se/p2
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……………………………
Konferencierer

Nassim Al Fakir 
och Lisa Wall

Nassim är en av en hel hög framgångsrika
syskon Al Fakir. Slagverkare, vann Musik
Direkt som 17-åring och är idag förmodligen mest känd från Bolibompa i SVT. Han
är också programledare på många håll och
spelar med ett eget band. ”Det här ska bli
så kul. Jag gillar kulturkrockar och här får
man träffa en massa supermusiker men
också doldisar. Coolt!” sade Nassim när
han tackade ja.

Foto Peter Ahlbom

Så heter detta års galakonferencierer. Lisa var med redan
ifjol, hon är anställd på Sveriges Radio och stationerad i
Malmö. Har arbetat med program som Art´s birthday, Casino, P4 Europa, P2 Live och
Klingan. ”Världens bästa gala.
Här finns en massa pärlor i det
fördolda, det är en stor ära att få
vara med och släppa fram dem!” har
Lisa sagt om Folk & Världsmusikgalan
och tvekade inte att komma tillbaka när vi
frågade.

Gästprisutdelare:
Sara Parkman/Samantha Ohlanders,
Ale Möller, Stina Westerberg och
Behrang Miri.

JORDI BAKOM PRISET
Jordi Arkö heter mannen bakom den gyllene statyett i vattenskuren mässing som alla vinnare i Folk & Världsmusikgalan får. Jordi är född i Stockholm men verksam i Dalarna. Han
har arbetat som rektor vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, konstnärlig ledare för Grafikens Hus i Mariefred och lärare på Konsthögskolan i Dublin. Han är numera konstkonsulent
och ansvarig för Länskonst Dalarna. Jordi designar även alla diplom för Nobelpriset.
”Buketten” är Jordis namn på galapriset, men något klockrent namn har inte fastnat under
dessa tre år. Är det en bukett, ett fyrverkeri eller ett livsträd, en kurbits eller en spira som
alla våra vinnare får?
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Prisstatyetten, foto Peter Ahlbom

……………………………
ALLA VINNARE!

OPEN STAGE

Här är alla belönade
under galans två första år:

Under torsdagen och fredagen

Årets Artist:
Sofia Karlsson (2010)
Haci Tekbilek (2011)
Årets Grupp:
New Tango Orquesta (2010)
Nordic (2011)
Årets Nykomling:
Sousou & Maher Cissoko (2010)
Punsch (2011)
Årets Traditionsbärare:
Lena Willemark (2010)
Susanne Rosenberg (2011)
Årets Samspel/Tvärspel:
Nordic (2010)
Ale Möller (2011)
Årets Arrangör:
Selam (2010)
Urkult (2011)
Årets Utgåva:
Esbjörn Hazelius CD/Passion Bok
(2010)
Anno 2010 CD/ Det stora uppdraget
Bok (2011)
Årets Hederspris:
Izzy Young (2010)
Märta Ramsten (2011)
Framtidspriset:
Susanne Lind (2011)

så rullar OpenStage med en lång
räcka av musiker. Allt från solister,
folkhögskolegrupper och durspelare till bluegrassband och ekivoka
visor. OpenStage är placerad på
två platser: Dels mitt på centralstationen i Malmö och dels på Moriska
Paviljongen där OpenFolk pågår.
På centralen pågår musiken från
10-19 på torsdagen och 10-18 på
fredagen. På Moriska Paviljongen
pågår OpenStage så länge mäs�san är öppen. Kanske finns det en
spot ledig just för dig att presenteras på OpenStage?

Årets Hederspris
Tilldelas någon/några som med en lång gärning bidragit till att de traditionsbaserade kulturarven lever och utvecklas i Sverige. Här offentliggörs en pristagare
under galan, inga nomineringar förekommer.
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……………………………
DE NOMINER ADE

Årets Nykomling

Här ligger fokus på dem som inte är kända ännu men som 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 2011 tagit ett stort kliv framåt i sin
karriär.

Foto Peter Ahlbom

Garizim
Jordi Carrasco Hjelm/kontrabas, Johannes Geworkian
Hellman/vevlira, Elias Frigård/saxofon
Garizim är en ung trio som släppte sin första skiva under
2011. Med en udda sättning och friskt mod utforskar Garizim gränslandet mellan svenska låtar, medeltida musik och
improvisation – och gör det framgångsrikt. Fräscha och
orädda, säger recensionerna, kommunikation och energi
säger Garizim.

Foto Johanna Hedborg

Navarra
Erika Risinger/fiol, Arvid Kästel/piano,
Sofia Bergström/sång, Carl-Johan Groth/slagverk
Göteborgsgruppen Navarra slog igenom i fjol med sin
personliga musik där en stadig folkmusikalisk grund ger
plats åt modern visa och begåvade egna kompositioner.
Vardagsfilosofi, ny musik med gamla och olikfärgade rötter.

Stormsteg
Bridget Marsden/fiol, Sandra Marteleur/fiol,
Erik Ronström/gitarr
En trio som med stormsteg tagit sig in på den svenska folkmusikscenen. Tre synnerligen begåvade unga musiker vars
lyhörda och melodiska spel givit gruppen många engagemang liksom nya vänner runt om i landet. Underfundiga arrangemang, tätt och intensivt samspel och stark känsla för
tradition.
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……………………………
DE NOMINER ADE

Årets Traditionsbärare

Tradition är en röd tråd i vår genre. Priset här går till någon i Sverige som under
2011 – men gärna också sedan länge – utmärkt sig genom en stor insats för
att bevara, levandegöra och kanske förnya en musikalisk tradition, såväl med
nordiska som utländska rötter.

Susanne Rantatalo/sång, slagverk, Jan Johansson/
sång, dragspel, Johanna Lindgren/sång, flöjt, slagverk,
Erling Fredriksson/sång, bas, gitarr
Från nordligaste Sverige kommer Jord som blandar musiken hemifrån Tornedalen med influenser från när och fjär�ran. Sången på det egna språket meänkieli står i fokus liksom berättelserna hemifrån. En grupp som tagit stora steg
från traditionella arrangemang till en djärv och spännande
mix av trad och modern världsmusik.

Foto Emma-Sofia Olsson

Jord

Ralf Novak-Rosengren
Ingen har som Ralf givit plats på scen för resandefolkets
romska kultur. Att levandegöra resandefolkets musik är
hans mission. Förutom de egna skivorna och framträdandena solo eller i grupp har Ralf tillsammans med Marie
Länne Persson ett pågående och uppmärksammat projekt
för att rädda och synliggöra den kultur han är uppväxt i och
mötet med den svenska folkmusiken.

Stockholmsgrabben Björn växte upp med musiken från
släktens Orsa, men han lät det inte stanna där. Björn var
först att spela svensk folkmusik på festival i USA, han öppnade dammluckorna för den svenska folkmusikvågen med
skivan Bockfot med Pers Hans Olsson och han har testat
ramarna i grupper som Herr T och hans Spelmän, Nåra
och i en mängd andra sammanhang. Pratar man levande
spelmansmusik behöver man inte leta längre än till denna
generösa inspiratör för mer än en spelmansgeneration.

Foto Anna-Lena Nordebo

Björn Ståbi
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DE NOMINER ADE

Årets Arrangör

Vi vill uppmärksamma alla dem som ofta är osynliga men med ideellt och engagerat arbete bidrar till att konserter och festivaler blir av. Priset går till en
arrangör som under 2011 nått framgång eller stärkt sin position med ett aktivt
arrangörskap och ett för genren och dess publik bra koncept och program.

Korröfestivalen
Det började som något slags bordunstämma en gång i tiden men växte snabbt till Sveriges största folkmusikfestival. I den lilla hantverksbyn Korrö i djupaste Småland samlas stjärnorna varje sommar, liksom publiken. En stor liten
festival som förnyar sig varje år, i sommar för 28:e gången.

Foto Bengt Wihlborg

Malmö Folk
En ideell arrangörsförening som med energi, ambition och
finurlighet förmår bjuda malmöpubliken på ett imponerande program år efter år. Konserter, danser, kurser och
festivaler. Malmö Folk har framgångsrikt ökat och föryngrat
sin publik och visar att folkmusiken och dansen lever även
i stan.

Umefolk
Folkmusikfestivalen i Umeå har kommit tillbaka efter några
tuffa år och ett ambitiöst och spännande program blir allt
bättre år från år. Man arbetar medvetet med att bjuda in
unga musiker och har utvecklats till en viktig möltesplats
och inspirationskälla för unga utövare. Ett musikaliskt ljus i
februarimörkret. ”En magisk festival som har allt” som någon skrivit på galans hemsida.
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DE NOMINER ADE

Årets Utgåva

Detta pris kan gå till en CD, en bok, en DVD eller kanske kombinationer av
dessa. Här går priset till en utgåva som under 2011 utmärkt sig genom hög
kvalitet – musikaliskt, innehållsmässigt och tekniskt.

Sousou & Maher Cissoko 
”Stockholm-Dakar” CD
Sousou Cissoko, kora/gitarr/sång, Maher Cissoko,
kora/sång Sousou och Maher blev Årets Nykomlingar på
galan i Stockholm 2010. Deras första CD väckte stor och
berättigad uppmärksamhet, det här är den andra där paret
tagit ytterligare steg i att utveckla sin gemensamma mix av
musik från Senegal och Sverige och inte minst de egna
kompositionerna.

Siri Karlsson 
”Gran Fuego” CD

Cecilia Österholm/nyckelharpa, Maria Arnqvist/altsaxofon Duon Siri Karlsson möts där det skulle kunna
vara omöjligt. Uppländsk nyckelharpa och modern improvisationsmusik på sax. Men för Siri Karlsson är allt möjligt.
”Gran Fuego” är denna Sveriges spräckligaste duos andra
platta och ett stort steg vidare på en scen där Cecilia och
Maria rör sig elegant och oemotståndligt i ensamt majestät. Årets folkmusik/visa på Manifestgalan 2012.

Stormsteg ”Leaps and
bounds” CD
Bridget Marsden/fiol, Sandra Marteleur/fiol, Erik Ronström/gitarr Stormstegs debutskiva är en lustfylld och
melodisk resa fram och tillbaka mellan det traditionella och
det nyskapade. Vackra egna låtar, tätt samspel och det renaste välljud man kan önska sig. Musik som är både dramatisk och subtil som någon sagt.
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DE NOMINER ADE

Årets Tvärspel

Utveckling utgår ofta från samarbeten och vi vill belöna bra samspel tvärs över
geografiska eller musikaliska gränser, mellan personer, grupper eller i ett gemensamt projekt. Något nytt och oprövat, något överraskande och som sticker
ut som under 2011 resulterat eller lovar gott inför framtiden...

Siri Karlsson
Cecilia Österholm/nyckelharpa, Maria Arnqvist/altsaxofon
En spelman på nyckelharpa och en improvisationsmusiker
på saxofon ... det är lätt att vara skeptisk innan man lånar
Siri Karlsson sitt öra. Men den här duon letar upp sin egen
musik där man minst anar det och tar lyssnarna med på ett
färgstarkt äventyr i den snårskog man uppenbarligen hittar
alldeles utmärkt i. Musik från förr men lika mycket här i nuet.

Stockholm Lisboa Project
Filip Jers/munspel, Sergio Crisostomo/fiol, Simon
Stålspets/mandola m m, Liana/sång (ersatt 2012 av
Micaela Vaz) Mötet mellan Sergios och Lianas/Micaelas
Portugal och Simon och Filips Sverige blev ljuvt redan från
början. Denna kvartett väver samman fados och polskor på
ett charmerande och fullständigt naturligt sätt. Och framgångarna har förstås inte låtit vänta på sig för denna beresta grupp. Bara under fjolåret turnerade man i Tyskland
fem gånger och i år handlar det om Korea och Kanada.

Foto Jan Nordström

Västanå Teater
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I Sunne har Leif och Inger Stinnerbom och deras medhjälpare skapat ett teatercentrum där folkmusiken och –dansen ständigt är central och närvarande. Med Magnus och
Sophia Stinnerbom med flera folkmusiker har Västanås
uppsättningar av både etablerade och nya pjäser väckt
stor uppmärksamhet i hela landet genom fantastisk musik, dans, scenografi och kostym. Västanå Teater, numera
värmländsk regionteater, har som få etablerat den folkliga
kulturen i vår tid.

……………………………
DE NOMINER ADE

Årets Grupp

Kan vara allt från duo och uppåt. En grupp som under 2011 utmärkt sig musikaliskt, livemässigt och med ett starkt personligt uttryck och bra scenisk kommunikation.

Alla Fagra
Per Svensson/bas, Olof Göthlin/fiol, Gabriel Hermansson/bosoki, Dan Svensson/sång, slagverk, Julia Westberg/sång, harpa, slagverk
Malmöbandet Alla Fagra slog igenom för några år sedan
med sin ljuvliga mix av folklig musik, progg och tidlös visa
på svenska. En grupp som lever högt på självförtroende,
talang, spelglädje och briljanta egna låtar i en personlig stil
som sticker ut mer än det mesta. Ett band som omformar
traditioner och låter dem smaka på den moderna världen.

Faela

Hugo Coronel/sång, gitarr, slagverk, Michael Miño/
sång, bas, slagverk, Mika Forsling/gitarr, Erik Rask/
trummor, Göran Abelli/trombon, Edin Bahtijaragic/
dragspel Sverige, Sydamerika och Balkan möts i temperaturhöjande sexmannabandet Faela från Malmö. Latin flörtar
med balkansväng, jazz, reggae och disco tränger sig på.
Ingenting är heligt, musiken är allt och en stor och dansant
publik håller med. Faela ger allt vilket kommer att bevisas
när gruppen också spelar på Folk & Världsmusikgalan
2012. Håll i hattarna!

Esbjörn Hazelius, gitarr/mandola, Johan Hedin, nyckelharpa
Efter att ha snackat i många år kom Esbjörn och Johan
häromåret äntligen till skott med sitt gemensamma projekt.
Det blev en hyllad skiva där dessa två skickliga instrumentalister snillrikt kommunicerar och busar med varandra.
Fenomenalt samspel och snygga låtar, inte undra på att
Hazelius & Hedin spelade överallt förra året.

Foto Peter Ahlbom

Hazelius & Hedin
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Årets Artist

Kan vara en soloartist eller en solist i en grupp som under 2011 utmärkt sig
musikaliskt, livemässigt och med ett starkt personligt uttryck och bra scenisk
kommunikation.

Miriam Aïda
Svenska visor och brasiliansk dansmusik ... ingenting är
främmande för Miriam. Visa, folk, jazz ... etiketterna spelar
heller ingen roll. Miriam från Malmö har rosats för sina tolkningar av svenska visor både på portugisiska och svenska,
liksom för grupper som A Bossa Elétrica. Driver skivbolag,
har drivit jazzklubb och är även programledare i radio.

Foto Peter Ahlbom

Esbjörn Hazelius
Hans första soloplatta blev Årets Utgåva vid galan 2010.
Han är en av våra ledande gitarrister och spelar i en rad
sammanhang – självklart finns han med som Årets Artist i
år. Den egna duon med Johan Hedin, soloprojektet med de
egna sångerna, Jul i Folkton – listan på Esbjörns uppdrag
kan göras hur lång som helst.

Foto Peter Ahlbom

Filip Jers
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Han är redan världsmästare på munspel, Filip Jers från
skånska Höör. Han släppte en fantastisk soloplatta i fjol
och han hörs flitigt med Stockholm Lisboa Project och
egna trion Primus Motor. Dessutom är han en eftertraktad
jazzsolist, ständigt på väg mot nya djärva mål. Som det anstår en person som nominerats till årets artist...

……………………………
Foto Ingmar Jernberg

EFTERFEST

Årets häftigaste efterfest sker på Moriska Paviljongen. Här bjuds allt du kan önska på en efterfest: Jam/
skrubbspel, dans, mat, bar, DJs och såklart livemusik
från stora scenen.
World Wide
Orchestrra

World Wide Orchestra (WWO) är bandet med sällsynt
stor spelaptit som spelar musik från överallt. Medlemmarna kommer från Västra Götaland men musiken från hela världen. Orkestern tar avstamp i en återkommande sommarkurs
– WWO-veckan. Under resten av året är WWO en levande
ungdomsensemble som repar, får workshops och avslutar
med en konsertturné. www.kulturivast.se/musik/world-wideorchestra

Väsen

Foto Owen

World Wide Orchestra

Väsen

Väsen – en folkmusikensemble som lyckats
sprida sin musik över hela världen. Tre fantastiska musiker som hanterar sina akustiska
instrument med stor känsla och kraft. På
scen ger de fritt spelrum åt fantasin och
mellan låtarna bjuder de på många skratt.
Med hisnande virtuositet och flödande
uppfinningsrikedom blir ingen konsert med
Väsen den andra lik. Väsen, sa någon, är en
varm känsla i magen. www.vasen.se

Alla Fagra

Alla Fagra är svänginnovatörerna från Malmö
som är lika hemma på festivaler som i vardagsrummet. Fiol, harpa, slagverk och stränginstrument möter
underfundiga och vassa texter och blir en cross-over i sin
mest tilltalande form. Alla Fagra är ett folkmusikband placerat mitt i nutiden och har bland annat kallats Sveriges charmigaste band! Unikt, stilbildande och med budskapet: Vi är
Alla Fagra! www.allafagra.com

Apolonia

Alla Fagra

Apolonia

Apolonia är ett band som ger lyssnaren ett dansande leende ända in
i själ och hjärta! Musiken hämtar inspiration från saker och händelser som interagerar och exploderar i vardagen runt omkring oss, såväl som från orientens
färg, form och mystik. De svenska texterna är förföriskt uttrycksfulla och fyllda
med lek och språklig passion. www.apolonia.se
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Folkmusiklinjen
Välkommen med din ansökan senast
16 april 2012 via
www.skurupsfolkhogskola.se
Se även årets sommarkurser:
folkmusik ensemble, folklig dans,
folkmusik på tvärflöjt m.m.

”Sveriges bästa
musiktidskrift”
2012 har Lira Musikmagasin blivit
behändigare, tjockare och fått ny form.
Är du också passionerat nyfiken på ny
musik?
För 99 kr får du prova två nummer
med tillhörande cd. Ange ”Galaprov” som ämne och mejla
namn,adress och telefon till:
prenumeration@lira.se
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Foto: Johan Wingborg

Mötesplats för nyfikna
Studera folk- och världsmusik i en kreativ miljö på
Högskolan för scen och musik mitt i Göteborg!
”En chans att fördjupa sig i sin genre, och samtidigt
få influenser från andra. Jag tycker det finns väldigt
mycket utrymme för personlig utveckling och kreativitet – det är en tillåtande atmosfär, där man kan
söka nya uttryck”
Sofia Bergström, student årskurs 3 musikerutbildningen

sök lärarutbildningen senast 16 april
www.antagning.se
Upplysningar: Lars Ohlsson, utbildningsledare
Tel: 031-786 4013
E-post: Lars.Ohlsson@hsm.gu.se
Mer information

www.hsm.gu.se

Gitte Pålsson Musik & Scenproduktion
Gitte Pålsson
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På www.gitte.nu hittar du bland annat:
Rosemaries dans
och andra visor.
En skiva om livet,
att leva ett liv.
Sånger som berör.
Gitte Pålsson och folkmusikgruppen RAND.

Khala Uma &
Resan till Anderna.
En dubbel-CD för
hela familjen med
Andernas musik.
Grammisnominerad
2009.
Gitte Pålsson

www.gitte.nu

Nobelvägen 147 c

073 - 935 46 89

212 15 Malmö

epost@gitte.nu

Resan till Anderna GPCD0809

Grammisnominerad som Årets barnskiva 2009.
Dubbelskiva som innehåller en CD med en
spännande musiksaga för barn 4 - 11 år och en
andra CD med Andinsk musik för ungdomar och
vuxna!
CD1: Resan till Anderna - En musiksaga med
musik och berättelser för barn från 4 - 11 år.
Följ med på en suggestiv och spännande resa
till byn Takacoma i Bolivia där
Aymaraindianerna sjunger och spelar för Moder
Jord och Fader Sol. Här möter vi indianflickan
Pankara och hennes bror Timuku och får följa
med på deras äventyr. En interaktiv CD där
barnen kan sjunga med i sångerna och dansa
till den spännande musiken med panflöjter och
trummor.

CD2: Pacha Mama/Moder Jords Glädje - en CD
som innehåller sång och musik för unga och
äldre. Här sjunger och spelar Khala Uma vacker
folkmusik och sångerna framförs på både
svenska, spanska, aymara och quechua. Här
möter vi den siste inkan Atahualpa, och de
indianska hjältarna. De meditativa
panflöjtsmelodierna för oss med fantasins hjälp
snabbt till den magiska Titikakasjön mellan
Andernas höga berg.

Med marknadsföringsbidrag från Kulturrådet

Antal CD skivor

dubbelcd med 2 skivor

Antal sånger

CD 1: 15 CD2: 12

Genre

Folkmusik Bolivia,,,

Passar för

barn unga och vuxna

Speltid

CD 1: 59,50 min CD 2: 48 min

Utgivningsår

2008 grammisnominerad 2009
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Förfest !

Lördag 14-20 på Nya Tröls Bar &
Restaurang, Karlskronaplan. Träffa
folk, buskspela, äta och prova öl från
hela världen.

Besök även vår monter

på Open Folk, Moriskan i Folkets Park!

Skånes
Spelmansförbund
www.skanefolk.se

www.kulturens.se
www.mixmusik.com
28

Studieförbundet för kulturutövare

AKTUELLA FOLK- OCH
VÄRLDSMUSIKTURNÉER
20–23/3
27–31/3
3–12/5
20–29/7
27/7–5/8
3–12/8
27/8–7/9
8–16/9
18–21/10

World Wide Orchestra
Punsch ”Årets nykomling 2011”
Abjeez
Sofia Sandén, Anders Nygårds & Ian Carr
Mollie O’Brien & Rich Moore
Brittany Haas & Lauren Rioux
Kapten Röd
Genticorum
Bluesmöte
(Ale Möller, Eric Bibb & Knut Reiersrud)
22/10–4/11 Tetra: Tröst
31/10–10/11 Oi Va Voi
31/10–4/11 Planeta Festival

smusiklk- och värld
produktioner
för stora
som små!

r fo
Vi arrangera

www.kulturivast.se

MUSIK
CENTRUMÖST
förmedling

musikerstöd
&
kulturpolitik
en del av Musikcentrum Riks

Musikernas egen organisation och
artistförmedling

www.musikcentrum.se

En del av Musikcentrum Riks

Festival. 9–12 maj 2012.

first aid kit/Blixa Bargeld/
sainkho namtchylak/anne
nguyen, compagnie par/fred
frith & cosa Brava/Brandt
Brauer frick/iva Bittova/missy
mazzoli & victorie/steinunn
and Brian//tant strul/med
flera/www.madefestival.se

Musik för alla
åldrar och genrer
musikaliska.com
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…
… är en del av Folk- och världsmusikgalan!
Träffa Svenskt visarkiv, Musikplattformen & Caprice Records
under Open Folk i Moriska paviljongen 29–30 mars

Folkmusikutbilda
dig i Falun!
Nu kan du gå både på gymnasieoch eftergymnasial folkmusikutbildning på Musikkonservatoriet i Falun!
www.musikkonservatoriet.com
www.folkmusikenshus.se
Den 18:e upplagan av Urkultfestivalen
går av stapeln 2–4 augusti 2012

www.urkult.se

Vill du satsa på en
karriär inom folk- och
världsmusik?
MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ | www.MHM.LU.Se

www.regionhalland.se/musikihalland
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…………………………
PRODUKTION

Konsertproducenter Barngalan:
Annika Johansson och Ann-Marie Ekman

Ledningsgrupp för galan:
Peter Ahlbom, Maria Bojlund,
Mats Einarsson, Torbjörn Eliasson,
Lars Farago, Magnus Gustafsson,
Michael Müller och Ozan Sunar.
I olika arbetsgrupper har dessutom
deltagit:
Firas Algharib, Peter Bothén, Ken Day,
Marianne Halling, Monica Haraldsson,
Johan Jeppsson, Kajsa Lindh,
Dan Lundberg, Pär Moberg,
Tamara Numhauser, Pia Qvarnström,
Anders Smedenmark, Olle Steimer
och Lena Ulvskog Arvidsson.

Konsertproducenter Galan:
Mats Einarsson och Olle Steimer
Konserthuset
Ljud: Paul Suchanek
Ljus: Thomas Dotzler
Storbildsproduktion: Jan Renell

Arbetsgrupperna för Open Folk:
Ozan Sunar, Lars Farago,
Magnus Gustafsson, Anders Smedenmark,
Dan Lundberg, Pia Qvarnström,
Firas Algharib, Marianne Halling.

Jury
Eva Omagbemi och Ulf Gruvberg
(ordförande) samt
Peter Bothén, Ulrika Gunnarsson,
Ülkü Holago, Thuva Härdelin,
Carin Kjellman, Patrik Lindgren,
Kjell Oscarsson, Annette Taranto,
Thomas Tejle, Kalle Tiderman och
Dimitris Vosnakis.

Utan folk – ingen musik..!
Folkmusik är energi, glädje, gemenskap.
Vi vill ge alla chansen att delta!

Lotta, folkmusikkonsulent i Bilda.
Studieförbundet Bilda
finns i hela Sverige.
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Vi hälsar er välkomna till

Folk & Världs MUSIKGALAN
i Gävle 2013

Arrangörer
Folk och Världsmusikgalan 2012
Musik i Syd
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Re:Orient/Moriska Paviljongen
Eric Sahlström Institutet
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Svenska Folkdansringen
Sveriges Radio P2
i samarbete med
Kultur i Väst
Kulturens Bildningsverksamhet
Musikcentrum Öst och Väst
Svenskt visarkiv
Världens Musik och Dans
Magiska Mattan
Malmö Folk
Mix Musik
Musikhögskolan i Malmö
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och med stöd av
Statens Kulturråd
Statens Musikverk
Malmö kulturnämnd
Urkult
Musikalliansen
Länsmusiken i Stockholm
Scenkonstbolaget
Norrlandsoperan
Musik i Halland
Musik Gävleborg
Tack också till
Kista Världskulturfestival
Södra Teatern i Stockholm
Umefolk
Folkmusikens Hus

