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Varmt
välkommen
till
Folk &
Världsmusikgalan
i Gävle

En gala som i år antagit formen av

att också besöka Gävles anrika och

det och låter dig ta del av det bästa

världsmusik. Ett exempel är Gävle

en galavecka med ett fullspäckat

vackra teater och före detta Katolska

ur den underbart brokiga kavalkad

Konserthus tidigare samarbete med

program av musik och dans, samtal

Kyrkan – nu förvandlad till kokande

som genren idag utgör.

Ale Möller som ”Artist in Residence”

och diskussioner och inte minst

konsertlokal.

fest, prisutdelning och mingel. Gala-

Musikaliska traditioner möts,

Vi är mycket glada och stolta

- en artist som ni också kommer att

över att få presentera årets upplaga

få möjlighet att njuta av under galan.

veckans officiella inledning sker på

stöts och befruktar varandra ständigt.

av Folk & Världsmusikgalan. Efter

torsdagskvällen med ResiDans på

Det gör att det vi kallar för folk- och

tre storstäder känns det bra att den

Gävle Teater, men smygstartar redan

världsmusik utvecklas och förändras

nu landat i Gävle för att nästa år

tidigare under veckan med folk- och

i rasande fart. Samtidigt är vetskapen

fara vidare norrut - till Umeå.

världsmusikdoftande arrangemang

om att en värdefull tradition lätt kan

runt om i staden. En stor del av

gå i graven och svårligen återupp-

tradition inom området och många

Beryl Lunder

programmet ryms i Gävles fantast-

väckas starkare än någonsin. Folk &

satsningar görs och har gjorts för att

iska blå Konserthus, men missa inte

Världsmusikgalan tar fasta på just

stärka utvecklingen inom folk- och

Konserthuschef,
Gävle Konserthus
& Gävle Symfoniorkester

Gävle och Gävleborg har en stark

Vi önskar dig härliga och
givande dagar i Gävle!
Kenneth Johansson
Länsmusikchef
Musik Gävleborg
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GALAKONSERT
LÖR 20/4 20.00-22.00
Gävle konserthus

Åtta priser och
nio artister på scen
galan direktsänds i P2
samt på webben på
www.gala.se

en imponerande rad samarbeten och

starkt lysande artister – nyckelharpis-

på den baluchiska cittran benjo.

i Oleman, Bowing 9 m fl grupper på

egna projekt av olika slag. Eric Bibb

ten Emilia Amper och Olle Linder och

I gruppen medverkar också den

viola. Bägge har också arbetat med

växte upp i New York i en familj full

Dan Svensson som spelar slagverk

norska hardingspelkvinnan Anne Hytta,

Anna i projektet RESiDANS.

av musiker. Som innerlig och prisad

och stränginstrument av olika slag.

aktiv i flera grupper och som studerat

www.myspace.com/annaoberg1

bluestolkare förenar han bluesen med

Emilia från Torsås är världsmästare på

för Surizahi liksom den irakiske gäst-

soul, jazz och gospel, allt med en varm

nyckelharpa, har en hyllad solo-CD ute

musikern Vahid Balouchnasab. För

och sammetslen röst. Den egensinnige

och en rad prestigefulla samarbeten

dansen står Agnes Gagge med en

norske bluesgitarristen Knut Reiers-

internationellt. Olle Linder har spelat

brokig bakgrund av studier i persisk,

med Jul i Folkton, Simone Moreno

centralasiatisk, indisk och arabisk

och Sofia Karlsson, Dan Svensson hör

dans samt även flamenco och balett.

världsmusik. Med stor nyfikenhet har

Louisa Lyne &
Di Yiddishe Kapelye

han skapat ett eget sound genom att

2012 var ett omtumlande år för Louisa

man oftast i Alla Fagra. Alla tre sjunger

Tillsammans med Padik hämtar hon

sammanföra folkmusik från olika delar

Lyne och Di Yiddishe Kapelye. Debut-

dessutom. Kemin mellan bandmed-

element från den baluchiska dansen,

av världen och släppt in nya klanger i

plattan väckte stor uppmärksamhet

lemmarna är stark och repertoaren

lyfter den till ett sceniskt sammanhang

bluesens värld.

och arrangörer inom och utom Sverige

bygger uteslutande på nya egna låtar

och en nyskapande form.

Musik på cykelekrar och elektrifierade

www.alemoller.com
www.ericbibb.com
www.knutreiersrud.no

började få upp ögonen för denna

och texter. Rytmiska influenser från

www.padik.se

långkalsonger är bara några av Varieté

starka malmöbaserade grupp. Louisa

länder som Sverige, Brasilien och

Velocipeds ess i rockärmarna. Multimu-

Lyne är utbildad musikalartist men har

Iran påverkar musiken där själva

sikanten Erik Petersén med ett förflutet

sjungit judiska sånger I många år. Hon

groovet alltid står i centrum.

bl a i Skottes Musikteater i Gävle, får

uppmärksammades på allvar när hon

www.facebook.com/pages/ODE

allt att låta som musik tillsammans med

rud är en pionjär inom skandinavisk

MEDVERKANDE:
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Varieté Velociped

slog sig ihop med Di Yiddishe Kapelye

blåsmusikern Bengt Johansson och

2009. Med karismatisk sång och den

muntrummisen Svante Drake. Ensem-

musikaliska atmosfär som sextetten

blen har funnits sedan 2002 och vunnit

skapar har man sedan dess fångat

internationella pris för sina burleska

och glatt publik runt om i Europa.

föreställningar. En trio som turnerat

Med CD:n Debyut tar man oss med

flitigt och väckt berättigad uppmärk-

Limbohofvet

på en upptäcksfärd i en relativt okänd

Limbohofvet består av Lena Jonsson

musikkultur, bland nytt och gammalt,

Padik

Spår

gränser. Erik Petersén är också en

Bollnäs, Johanna Karlsson Delsbo

glädje och sorg. I bandet spelar Anna

Padik är ljudet från de klingande vrist-

Anna Öberg är utbildad vid Danshög-

produktiv kompositör som skrivit både

och Emma Ahlberg Sundsvall, tre unga

Thorstensson cello, Edin Bahtijara-

smycken som kvinnor i Baluchistan

skolan i Stockholm med svensk folk-

teatermusik och musikaler, liksom en

spelkvinnor som med dunder och

gic dragspel, Irina Binder fiol, Patrik

bär när de vill vara särskilt lockande.

dans som huvudämne. Hon har bl a

skrotsymfoni för skrot och orkester.

brak tar för sig av den svenska folk-

Grundström kontrabas och Robin Lyne

Padik är också namnet på den grupp

medverkat i det uppmärksammade

www.erikpetersen.se

musiken. Det började under en tvätt-

piano, gitarr och sång.

som sprider musiken från Baluchistan

projektet RESiDANS. Samspelet mellan

Ale Möller, Eric Bibb,
Knut Reiersrud

stuga i stockholmsförorten Fruängen

www.louisalyne.se

– en region som omfattar sydöstra Iran,

dans och musik löper som en röd tråd

och fortsatte på Kungliga Musikhög-

västra Pakistan och sydvästra Afgha-

genom hennes koreografiska arbete

Om ordet supergrupp inte vore så

skolan där Hofvet hittade sin form och

nistan. Den traditionella musiken häri-

och i den uppmärksammade föreställ-

utslitet skulle det passa bra här.

stil. Låtar från Hälsingland och Med-

från är rik och varierad och levande på

ningen SPÅR, ursprungligen ett exa-

Svenske multiinstrumentalisten och

elpad varvas med egenkomponerade

många håll i världen. I gruppen Padik

mensarbete från 2009, sker musiken

världsmusikern Ale Möller tillsammans

hits. Starkt, rörligt, finurligt och roligt

härstammar sångaren Rostam Mirlas-

live i direkt improvisation med dansen.

med amerikanske bluesstjärnan Eric

– tre fioler som fullkomligt glöder av

hari och Abdul Rahman Surizahi, båda

Hon står själv för idé, koreografi och

Bibb – dock bosatt i Sverige – samt

energi. Detta är folkmusik när den får

bosatta i Sverige, från Baluchistan.

dans och i föreställningen medverkar

Yingying Herrdahl

norske gitarristen Knut Reiersrud. Ale

leka, hoppa, spritta, krumbukta, gråta

Mirlashari, även solist i internationellt

två erfarna och mångsidiga folkmu-

Yingying Herrdahl kommer från Kun-

ODE

samhet både inom och utom rikets

är vid det här laget allmänt bekant här

och skratta. Detta är folkmusik i tiden,

Den unga svenska folkmusikgenera-

kända gruppen Golbang, är en av de

siker - slagverkaren Petter Berndalen

ming i sydvästra Kina. Kärleken tog

hemma efter sina år i Filarfolket, Frifot

här och nu.

tionen gör sig gällande alltmer. Trion

främsta uttolkarna av regionens musik

som också spelar i bl a Ni:D och This Is

henne till Sverige för några år sedan

och sitt eget Ale Möller Band samt

www.limbohofvet.com

ODE är en ny konstellation av tre

och Surizahi den store mästaren

How We Fly och Olof Misgeld, medlem

och numera är hon bosatt i Södertälje.
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Hon spelar på två kinesiska sträng-

Vi vill uppmärksamma alla dem som ofta är osynliga men med ideellt och

instrument som naturligtvis har tusen-

engagerat arbete bidrar till att konserter och festivaler blir av. Priset går till en

åriga anor. Ruan och pipa, två kine-

arrangör som under 2012 nått framgång eller stärkt sin position med ett aktivt

siska lutor som en gång i tiden bara

arrangörskap och ett för genren och dess publik bra koncept och program.

NOMINERADE

användes vid de kinesiska hoven.
Idag ingår de båda i kinesiska folkliga
orkestrar och förstås också i den
kända pekingoperan. Yingyings
mamma fick henne att börja spela
när hon var nio och hemma i Kina
spelade hon i orkester men hade
också solistuppdrag och fungerade

med svenska musiker som Ale Möller

Konferencierer:
Lena Willemark och
Östen Eriksson

och andra.

Lena är sångerskan och spelkvinnan

www.yingying.se

från Älvdalen som nu i många år varit

som pedagog. I Sverige har hon redan
spelat för kungaparet och samarbetat

en av genrens ledande och mest populära artister. Som medlem i grupper
som Frifot och Enteli men också som
en bred solist inte bara inom folkmusiken. Lena är en uppskattad sångerska
också inom jazz, improvisationsmusik
och nutida konstmusik. Hon valdes
till Årets Traditionsbärare vid den
allra första Folk & Världsmusikgalan

6

Östblocket

2010 vilket säger en hel del om det

Östblocket är ett tio musiker stort

erkännande hon möter i musiklivet.

balkanbrassband från Malmö som

Östen Eriksson kommer från Enånger

svettats ner åtskilliga dansgolv genom

i Hälsingland och betraktar sig trots

åren. En balkanveteran – bildades

en bred musikalitet i grunden som

redan 1996 - som turnerat över hela

spelman. Efter många år i den egna

Norden och släppt tre skivor under

gruppen Östen med Resten där han

årens lopp. Varning för temperatur-

varit med i Melodifestivalen, haft egna

höjning när Östblocket spelar på galan

tv-program och spelat in en rad skivor

och på efterfesten! Medlemmarna

är han synnerligen folkkär i ordets

heter Sofia Berg-Böhm sång, Mathias

rätta bemärkelse. En mångsidig musi-

Gunnarsson trumpet, Klas Nilsson

kant med ett stort sinne för humor och

trumpet, Fredrik Månsson tenorhorn,

ett lika stort hjärta för folkmusiken.

Göran Abelli tenorhorn, Klas Ottosson

FaluFolk musik & dans
FaluFolk musik & dans bildades 2011 och har redan närmare 300 medlemmar. Föreningen jobbar med cafékvällar, konserter, barn- och ungdomsarrangemang och information. En förening som finns för dig som älskar,
berörs och engageras av musikens kraft och dansens magi, med målet att
presentera fantastiska, sprudlande, intima och mysiga evenemang, som
man säger själva. Svenskt och utländskt, stort som smått, allt är möjligt!
www.falufolkmusikochdans.se

Hesselby Slott Stockholm Folk festival
I stockholmsförorten Hässelby ligger det vackra slottet där Tomas
Ledin & co börjat skapa en musikmiljö utöver det vanliga. Dit hör
en folkmusikfestival för Stockholm. I augusti blev den verklighet.
En bred och ambitiös folkfest i samarbete med Parkteatern.
Två dagar av konserter på många scener med 50-talet band och
artister, dans, kurser, fest, spelmansstämma ... och publiken vällde
in i oanat antal. Succé med råge! www.stockholmfolkfestival.se

Nordic Romani Festival
Å ret s
Heder s pri s

I Stockholm arrangerades i höstas den allra första nordiska festivalen
för romsk musik med fokus på resandefolket, Sveriges glömda minoritet.
Tre dagar av romsk kultur från Sverige, Finland och Norden med work-

tuba, Filip Runesson fiol, Johan

Tilldelas någon individ eller aktör som med

Olsson dragspel, Patrik Trankéll

en lång gärning bidragit till att de traditionsbase-

trummor och Daniel Persson slagverk.

rade kulturarven inom musiken och dansen lever

Novak Rosengren, Marie Länne Persson och Anita Santesson.

och utvecklas i Sverige. Pristagaren offentliggörs

lattjodrom.blogg.se

www.ostblocket.se

ÅRETS
ARRANGÖR

under galan men inga nominerade utses

shops, seminarier och utställningar. En makalös manifestation av Ralf
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ÅRETS
ARTIST

Kan vara en soloartist eller en solist i en grupp som under 2012 utmärkt sig musikaliskt,

Kan vara allt från duo och uppåt. En grupp sångare, musiker, dansare eller

artistiskt och med ett starkt personligt uttryck och bra scenisk kommunikation. Någon

blandningar av dessa som under 2012 utmärkt sig musikaliskt, på scen och

som synts extra mycket på scen, på festivaler eller i andra publika sammanhang.

med ett starkt personligt uttryck och bra scenisk kommunikation.

Emilia Amper

Alla Fagra

Det går bara upp, upp, upp för Emilia Amper från Torsås. En av våra främsta

Alla Fagra är ett stilbildande svenskt folkmusikband som har existerat sedan

på nyckelharpa, redan prisbelönt i Norge där hon fått Spelemannspriset för

2007. De omformar traditioner, låter dem smaka på den moderna världen

sin CD tillsammans med Trondheimssolisterna. Hon hörs i många samman-

och uppmanar dem att leva tillsammans med 2000-talets musik. Fiol, harpa,

hang, hon är pedagog och kompositör, har en master i folkmusik och släppte

slagverk och stränginstrument möter underfundiga och vassa texter och blir

som pricken över i sin första, redan hyllade, soloplatta i fjol. 2012 var ett

en cross-over i sin mest tilltalande form. Ett band ständigt på väg åt sitt eget

fantastiskt år och 2013 blir säkert minst lika bra för denna världsstjärna.

håll. Nominerades i kategorin Årets grupp på Folk & Världsmusikgalan

www.emiliaamper.se

2012 – är det dags för en statyett i år tro? www.allafagra.com

Samuel Andersson

Jul i Folkton

Samuel har många järn i elden. Looptok är hans soloprojekt, han hörs

För sjunde året i rad åkte Jul i Folkton land och rike runt och fyllde konsert-

med sin Maja i Majlo, i Punsch som fick nykomlingspris på galan 2011,

husen med julmusik. Både ny och gammal. Både känd och okänd. Med en

i Boot och Hedningarna. Numera spelar han sin egen musik också i

hel del humor och glimtar i de glittrande ögonen förstås. Ale Möller, Lena

Cirkus Cirkörs föreställningar – ni såg honom kanske på Nobelfesten i teve

Willemark, Roger Tallroth, Olle Linder, Lisa Rydberg, Esbjörn Hazelius och

i december. Lika bra på slagverk som på en rad olika stränginstrument.

gästartisten Louise Hoffsten var 2012 års besättning. Julstämning i massor

En riktig artist. www.looptook.com

och spelglädje upp över öronen. Publikkris? Inte för Jul i Folkton, inte!

ÅRETS
GRUPP

www.julifolkton.se

Karima Nayt
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Karima kommer från Algeriet, en ung och prisbelönt dansare, sångerska och

Sousou & Maher Cissoko

skådespelare som med Kairo som nav börjat lägga världen för sina fötter.

Maher från Senegal och Sousou från Skåne möttes över en kora i Mahers

Med den svenske slagverkaren Fredrik Gille som partner har hon nu börjat

hemby. Ljuv musik uppstod. Sousou är en av få kvinnliga koraspelare men

jobba med ett svenskt band som nådde ut till en stor publik under 2012.

spelar också gitarr och sjunger tillsammans med Maher. De utsågs till

Skriver sin egen musik, sjunger på franska, algeriska och klassisk arabiska,

Årets Nykomling på galan 2010 och sedan dess har karriären gått spikrakt

en oemotståndlig blandning av trad, chanson, lite latin, tango och pop.

uppåt. Två CD med egen musik har de bakom sig liksom ständiga turnéer

www.karimanayt.com

utomlands. Det rullar på! www.sousoumaher.se
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ÅRETS
NY K O M L I N G

Här ligger fokus på dem som inte är kända ännu men som har stor potential att slå

Tradition är en röd tråd i vår genre. Priset här går till någon i Sverige som

igenom på allvar. Kan vara en ung grupp eller solist men också någon som startat

under 2012 utmärkt sig genom att levandegöra och förmedla, gärna på

en karriär sent i livet och som under 2012 tagit ett stort kliv framåt i sin karriär.

nytt sätt, en tradition, såväl med nordiska som utländska rötter.

Kolonien

Nadin Al Khalidi

Arvid och Erik Rask är bröder, Anna Möller är deras kusin och Mischa

Hon överlevde tre krig med allt det innefattar. Flydde Irak till Sverige

Grind grannpojken. Kolonien är rena familjefesten och därför är det inte

för tio år sedan och började om från noll. I Sverige har hon med sin

överraskande att man också bott ihop i kollektiv. Kolonien delar ett starkt

sång, i texter, radio och teaterföreställningar berättat om ironiska

politiskt intresse där sångtexterna tidigt var centrala. Musikaliskt är det

livsöden, men också inspirerat barn, ungdomar och vuxna med sin

visa och folk med stänk av reggae och pop som gäller. Olika ethnoläger

karisma och viljan att skapa förståelse och tolerans mellan olika

och utländska möten har betytt mycket för detta band som vann tävlingen

kulturer. www.tarabband.com

ÅRETS
T R A D I T I O NS BÄRARE

Årets Unga Folkmusikband 2011 och släppte sin första skiva 2012.
kolonien.nu

Ralf Novak Rosengren
Louisa Lyne

Att levandegöra resandefolkets musik är Ralfs mission. Förutom de egna
skivorna har han tillsammans med Marie Länne Persson ett pågående

Hon föddes I Norrland och började sin musikaliska karriär som musikalsång-

projekt för att rädda och synliggöra den kultur han är uppväxt i och

erska. Sedan länge är Louisa bosatt i Malmö där hon med sina sånger på

mötet med den svenska folkmusiken. Ralf är också initiativtagare

jiddish, det judiska språket, hitttat rätt och redan hyllats på många håll.

och konstnärlig ledare för Nordic Romani festival som arrangerades

Di Yiddishe Kapelye heter bandet hon spelar med. Med karismatisk sång och

för första gången i Stockholm ifjol. Han nominerades redan ifjol till

en unik musikalisk atmosfär har Louisa senaste åren spelat på många platser

Årets Traditionsbärare vid galan.

runt om i Europa. Rosade CD:n Debyut kom 2012. Louisa och hennes band

www.ralfnovakrosengren.se

spelar också på Folk & Världsmusikgalan 2013. www.louisalyne.se

Tarabband
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JP Nyströms
Still going strong är en sliten kliché som kanske passar perfekt på dessa

Tarabband kommer från Malmö där den karismatiska sångerskan och saz-

veteraner. JP Nyströms, som tagit sitt namn efter en tramporgel hemma i

spelaren Nadin Al Khalidi 2008 samlade musiker med olika bakgrund för att

Norrbotten, fyller 35 år i år och detta firar man förstås rejält. Bandet föddes i

spela musik från olika kulturer. 2012 kom bandets första skiva som visar på

Gällivare-Malmberget av fem ynglingar som trodde på kraften och möjligheterna

den brokiga repertoar där traditionell musik från Libanon, Egypten och Irak

i den egna folkmusiken. I dag har man gett över 2000 liveföreställningar

stångas mot bandets egna kompositioner. Ordet ”tarab” står för det djupa och

– exempelvis med Cullbergbaletten - och turnerat över hela världen. Göran

passionerade bandet mellan musikerna och publiken – ett ord som verkligen

Eriksson, Markus Falck, Svante Lindqvist, Mats Olausson och den ständige

kännetecknar denna hyllade och aktiva unga grupp. www.tarabband.com

gästartisten Ulf B Jonsson heter medlemmarna. www.jp-nystroms.com
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ÅRETS
TVÄRSPEL

Utveckling utgår ofta från samarbeten och vi vill belöna bra samspel tvärs över

Vi belönar en CD, en bok, en DVD eller kanske kombinationer

geografiska eller musikaliska gränser, mellan personer och grupper eller i ett

av dessa. Här går priset till en utgåva som under 2012 utmärkt

gemensamt projekt. Något nytt och oprövat, något överraskande och som sticker

sig särskilt mycket genom hög kvalitet musikaliskt, innehålls-

ut som under 2012 resulterat, uppmärksammats eller lovar gott inför framtiden.

mässigt och tekniskt.

Dreamers´ Circus

Emilia Amper / Trollfågeln

Tre musiker, tre genrer - massor av spelglädje! Dreamers´ Circus består av tre

Emilia Amper låter verkligen sitt musikaliska kungarike blomstra och växa

unga musiker som med skilda musikaliska bakgrunder förenas i en gemensam

på denna sin första soloskiva. I Trollfågeln tar hon ut svängarna musikaliskt,

musikalisk drömresa. Tillsammans skapar Ale Carr, Rune Tonsgaard Sørensen

testar nya vägar, vågar söka och prova och lita på sitt eget uttryck och

och Nikolaj Busk en slags egensinnig modern nordisk folkmusik. Rötterna

sina egna kompositioner. Både solo, med några få spelkamrater och med

finns i jazz, klassiskt och folkmusik och med bländande teknik, sprudlande

kollegor från den klassiska världen. Det är ett mästerverk, redan hyllat av

musikalitet och inte minst vidöppna sinnen och musikalisk upptäckarglädje

en i princip helt enad recensentkår. Trollfågeln nominerades också till en

skapar de unik musik. www.dreamerscircus.com

grammis tidigare i år. www.emiliaamper.se

RESiDANS
RESiDANS är ett treårigt projekt med syfte att låta traditionell folkdans möta
modern koreografi. I RESiDANS, som bedrivs i Gävleborg, Uppland och
Dalarna, sätter tre olika koreografer tänderna i folkdansen och tillsammans
med några av genrens bästa och mest nyfikna dansare och musiker har
man skapat tre fantastiska, djärva och helt unika föreställningar.
Ett pilotprojekt om något. Det tredje året har precis inletts och den tredje
RESiDANS-föreställningen visas också på Gävle teater under galahelgens

ÅRETS
UTGÅVA

Karima Nayt / Quoi d’autre?
Hon är utbildad och hyllad dansare och skådespelare men har hela sitt
unga liv också sysslat med musik. Det är med denna första soloskiva
som Karima Nayt på allvar uppmärksammats i hela Europa. En bidragande
orsak är förstås partnern och slagverkaren Fredrik Gille som hon bollat
låtidéer och texter med i månader. Hon sjunger på franska och arabiska,
musikaliskt är det både traditionellt och modernt med ett unikt uttryck
som växer för varje lyssning. www.karimanayt.com

första kväll, 18 april. www.residans.wordpress.com

Tarabband

12

Music Is The Weapon
/ Moving Foundations and Outer Space
Music Is The Weapon är ett elvamannaband baserat i stockholmsregionen.

Egypten, Irak och Libanon möter Sverige, Skåne och Malmö. Saz möter bas

Afrobeat är vad man sysslar med, Nigerias Fela Kuti är en förebild, energisk,

och gitarr, folkmusik möter nya kompositioner med stänk av jazz och pop.

svettig, dansant, vild och galen temperaturhöjande klubbmusik. Den nya

Tarabband är en smältdegel där kulturer krockar och skapar nya kanaler.

skivan beskriver man själva som ”en smältdegel av extatiskt slagverk, vilda

Med sångerskan Nadin Al Khalidi som pådrivare har Tarabband på kort tid

blåsäventyr och psykedeliska orgelslingor”. En rytmorgie som fick Manifest-

utvecklats till en av våra bästa folkmusikgrupper. Övriga medlemmar är Gabriel

juryn tidigare i år att ge sig och ge skivan pris för Årets Rytm. Släpp loss

Hermansson oud och gitarr, Dan Svensson, slagverk och flöjt, Filip Runesson,

den inre rytmdjävulen, låt dig lockas till dans och framförallt, älska afrobeat!

fiol, Romain Coutama, bas, och Stephan Jarl, slagverk. www.tarabband.com

www.musicistheweapon.se
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Tors 18/4
09.00 - 16.30 Seminarium
Musikarrangör på landet/Kulturskolorna
och folkmusiken, seminarier i
Kulturskolan Gävle
18.00 - 02.00 SAW
(Spelmans After Work),
Tennstopet
19.00 Föreställning
RESiDANS, Gävle Teater

S C H E M A

Fre 19/4

13.00 - 14.30 Seminarium			
Framtidens arrangörsstöd,
Imagine, Konserthuset
13.00 - 17.30 Seminarium
Folkmusikforskare rapporterar och
diskuterar aktuella projekt,
Boulogne, Konserthuset

14.00 - 24.00 Konsert
Blå scenen live - konserter och jam
i Musikbiblioteket.

16.20 - 17.00 Konsert
Lill-Stickans, Restaurangen, Konserthuset

10.00 - 11.00 Seminarium
Hälsinge Låtverkstad – the story!
Bo Linde, Konserthuset

14.30 - 15.10 Konsert
Draupner, Restaurangen, Konserthuset

12.30 - 13.00 Konsert
Rebaz Duo, Restaurangen, Konserthuset
12.30 - 13.00 Föreställning
Kan du dansa Tyska? smakprov
på lokala gästrikedanser
med Benno Eriksson,
Bo Linde, Konserthuset.
13.00 - 14.30 Seminarium
Tankesmedja om konferens
för strängknäppmusiker,
Solitude, Konserthuset

24.00 - 01.00 Konsert
Valkyrien Allstars, f d Katolska

Lör 20/4

10.00 - 11.00 Seminarium
Folkdansens iscensättningar,
Boulogne, Konserthuset

11.15 - 12.00 Seminarium
Scenen, Dansen och Berättandet
Boulogne, Konserthuset

22.00 - 23.00 Visstuga
Agneta Stolpe,
Musikbiblioteket, Konserthuset

16.15 - 17.00 Workshop
Indisk dans med Sanaya Singh,
Bo Linde, Konserthuset

14.00 - 14.45 Föreställning
Nordic Dance, Bo Linde, Konserthuset

11.00 - 18.00 mässan
Foajén, Konserthuset

16.00 - 17.00 Seminarium
Folksamling, att spela till dans,
Imagine, Konserthuset

22.00 - 24.00 Dans
Bo Linde, Konserthuset

13.30 - 14.10 Konsert
Katapultartister bl a Aida Nedeem,
Restaurangen, Konserthuset

10.00 - 10.40 Skolkonsert
FOMP Bo Linde, Konserthuset

11.00 - 12.00 Seminarium
Folkmusiken i nordisk/europeisk media,
Imagine, Konserthuset

15.30 - 16.15 Workshop
Flamencon bortom stereotyperna,
med Beata Alving,
Bo Linde, Konserthuset

14.45 - 15.30 Workshop
Dansa sörmländsk slängpolska
med Bert Persson,
Bo Linde, Konserthuset

16.30 - 17.30 Föreställning
Getens Horn, med Susanne Rosenberg
m fl, Boulogne Konserthuset
16.30 - 19.00 Workshop
För låtverkstäder, folkhögskolor m fl,
f d Katolska
17.00 - 18.00 Workshop
Kom och pröva på lokal dans med Benno
Eriksson, Bo Linde, Konserthuset

15.00 - 15.45 Seminarium
Bli vän med blanketten,
Imagine, Konserthuset

17.00 - 18.00 Seminarium
Romanimusik och minoritetskultur,
Boulogne, Konserthuset

15.00 - 16.00 Seminarium
Inte riktigt lika viktigt? Om kvinnliga
musiker och glömd musik,
Solitude, Konserthuset

18.00 - 02.00 Spel
Fritt spel, Tennstopet

15.00 - 17.00 Workshop		
Nästa låt handlar inte om kärlek,
mellansnack för musiker med
Kiriaki Christoforidis, WS 1, Konserthuset
15.20 - 16.10 Konsert
Laila Yrvum Band,
Restaurangen, Konserthuset
15.30 - 16.30 Spel
Folk You, kaffe och musik i f d Katolska

19.00 - 02.00 Fritt spel & dans
Scandic CH Hotel
19.00 - 02.00 Fest
Galet galej! Tema: ut och in, f d Katolska
19.30 - 21.30 Konsert
Ale Möller, Eric Bibb och Knut Reiersrud,
Konserthuset
22.00 - 24.00 Efterfest
Låtstugan och SVER,
Restaurangen, Konserthuset

10.00 - 11.00 Seminarium
Framtidens musikliv,
Boulogne, Konserthuset

		

10.00 - 11.00 Seminarium
Norden i fokus, Imagine, Konserthuset
10.00 - 19.00 Konsert
Blå scenen live - konserter och jam
i Musikbiblioteket.
11.00 - 12.00 Seminarium
Galor i nordiska länder			
Imagine, Konserthuset
11.00 - 12.00 Konsert
Ungdomsgruppen ULV spelar,
Bo Linde, Konserthuset
11.00 - 12.30 Konsert
Artister från Ta Plats och EPOS,
Restaurangen, Konserthuset
11.00 - 12.30 Seminarium
Artist in residence, med Ale Möller m fl
Boulogne, Konserthuset
11.00 - 17.00 Workshop
Spela med lärare från folkhögskolor
med folkmusikprogram,
WS 2, Konserthuset.
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1 Gävle Konserthus & Musikbiblioteket Kungsbäcksv 22
2 Fd Katolska kyrkan N. Centralgatan 10
3 Gävle Teater Teaterplan 1
4 KulturskolaN GÄVLE Brändströmsgatan 22

22.00 - 24.00 Efterfest
Konserthusets foajé med
Bollnäsbygdens spelmanslag och Östblocket

5 Tennstopet pub Nygatan 38

22.00 - 24.00 Dans
Bo Linde, Konserthuset

7 Scandic CH hotel Nygatan 45

22.00 - 24.00 Fritt spel
Musikbiblioteket, Konserthuset

9 Gävle Vandrarhem STF S Rådmansgatan 1

24.00 - 04.00 Efter-efterfest
f d Katolska
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14.30 - 17.30 Seminarium/workshop
Kulturskolor presenterar Folkungar, Unga
Glysar,Hurrbau, Hälsinge låtverkstad
m fl verkstäder, Boulogne, Konserthuset
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Ruddamm

N

14.20 - 15.30 Seminarium/Konsert
Om den svenska visan och Joe Hill, JanOlof Andersson leder ett samtal, Lucas
Stark sjunger, SKAP delar ut ett stipendium, Restaurangen, Konserthuset

E4:an

NY

ÅD

14.00 - 14.40 Konsert
SkåneFolk Youth Ensemble,
Bo Linde, Konserthuset

20.00 - 22.00 Konsert
GALAKONSERT insläpp 19.30
Konserthuset

n
sgata

5
2

N
TA
GA

NR

14.00 - 15.00 Seminarium
Att tänka projekt och söka pengar,
Solitude, Konserthuset

19.00 - 02.00 Fritt spel & dans
Scandic CH Hotel

till / från

TA
GA
GS
UN

13.30 - 17.00 Seminarium
Mångfald i Sverige,
Imagine, Konserthuset

16.30-17.00 Seminarium
Hur värnar Kulturpolitiken mångfalden ?
Restaurangen, Konserthuset

ET
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ST

7

Ruddamm
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13.30 - 14.15 Konsert
Spinning Jennies,
Restaurangen, Konserthuset

16.30 - 17.00 Konsert
GUF 10 år,
Bo Linde, Konserthuset

BO
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n
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GÄVLE

N
TA
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KA

13.10 - 14.00 Familjekonsert
Namaste, Bo Linde, Konserthuset

15.45 - 16.20 Konsert
World Wide Orchestra
Bo Linde, Konserthuset

B

MA

S C H E M A

13.00 - 14.00 Seminarium
Folk You, tankesmedja,
WS 1, Konserthuset

15.40 - 16.20 Konsert
Ciwan Haco,
Restaurangen, Konserthuset

3

4

O
SK

13.00 - 14.00 Seminarium
WOMEX 2013,
Cardiff och vidare?,
Boulogne, Konserthuset

15.00 - 17.00 Workshop
Nästa låt handlar inte om kärlek,
mellansnack för musiker med
Kiriaki Christoforidis, WS 1, Konserthuset

SG
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TR
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NK

12.30 - 13.00 Konsert
NAMO, Restaurangen, Konserthuset

N
TA
GA

ET

AN
AT

S
ND
RÄ

KÄ

15.00 - 16.00 Seminarium
Folkmusikläger för ungdomar,
Solitude, Konserthuset

S
LT
FÄ

12.00 - 14.00 Seminarium
Nordiska resurser/speed dating,
Solitude, Konserthuset

Imagine, Solitude och WS 1 och 2 har starkt begränsat antal

15.00 - 15.40 Familjekonsert
Navarra, Bo Linde, Konserthuset

platser så det kan vara bra att vara ute i god tid.

11.00 - 17.00 mässan
Foajén, Konserthuset

6 Silvanum Musik Gävleborg / Furusalen Kungsbäcksv 32

8 Järnvägshotellet Centralplan 3

10 Hotel City Best Western Nygatan 8
11 Clarion hotel Winn N Slottsgatan 9
12 JÄRNVÄGSSTATION

Ledningsgrupp för galan:
Michael Müller Musik Gävleborg, Lars Farago
RFoD, Peter Ahlbom koordinator, Maria Bojlund
Eric Sahlström Institutet, Mats Einarsson
Sveriges Radio, Magnus Gustafsson Musik
i Syd och Markus Falck Norrlandsoperan.
I olika arbetsgrupper har dessutom deltagit:
Kenneth Johansson, Cecilia Klang, Margareta
Norberg, Rolf Gustafsson, Lotta Hellsten och
Neta Norén Musik Gävleborg. Mikael Forsblom
Gävle Konserthus, Johan Ljungström & Märet
Öman Sveriges Radio, Eva Omagbemi Mix
Musik, Peter Bothén RFoD, Eva Milich World
Dance Company och Ulf Gruvberg Sveriges Radio.
Konsertproduktion galan: Michael Müller.
Musik Gävleborg, Mats Einarsson Sveriges Radio
och Owe Davidson Gävle Konserthus.
Producent för direktsändning SR:
Mats Einarsson.
Teknik Sveriges Radio: Ian Cederholm, Jan
Waldenmark, Jan Flodby, Mickael Andersson.
Storbildsproduktion: Jan Renell.
Jury: Lotta Johansson Folkmusikens Hus/Bilda
och Mats Einarsson Sveriges Radio (ordföranden)
samt: Peter Bothén Stallet, Thuva Härdelin,
musiker, Lisa Lestander Umefolk, Patrik
Lindgren Lira, Esmeralda Moberg Sveriges
Radio, Anna Nyander Svenskt Visarkiv, Kjell
Oscarsson Sveriges Radio, Thomas Tejle RFoD,
Kalle Tiderman Musikverket, Dimitris Vosnakis
Mix Musik och Pia Qvarnström Kulturens.
Redaktör programbok: Peter Ahlbom.
Formgivning: Rolfcarlwerner.

Föreställningsbilder från
RESiDANS,
år 1-3.

F RE

T ORS

19/4

18/4

19.30-21.30
Gävle Konserthus

19.00
GävleTeater

D

Dels utifrån att detta blir en resa i dans,

är inne på sitt tredje och sista år.

fysiskt genom turnén och konstnärligt

F

olk & Världsmusikgalan har i år

afroamerikansk blues. I Grekland,

glädjen att presentera ytterligare

i Västafrika och minsann också i

Folk & Världsmusikgalan hade den

för att se vilken utveckling den sceniska

första ensemblen med på scen för

folkdansen och musiken kommer att ta

Det är trion Ale Möller, Eric Bibb och

två år sedan men nu är vi glada över

under arbetets gång. RESiDANS fun-

Knut Reiersrud som gör ett stopp under

med vad som är deras blues och blåa

att Gävle teaterförening valt att lägga

gerar som den konstnärliga ”spetsen”,

samarbete mellan Landstinget Dalarna,

pågående turné för att spela på galan

berättelser. Missa inte Knut Reiersruds

en föreställning på Gävle teater under

pekar ut riktning och inspirerar till regio-

Musik Gävleborg och Musik i Uppland.

men också för att ge en egen konsert

magiska och extatiska spel i en norsk

bluestolkare med en varm och

galadagarna.

nal kraftsamling för att på sikt etablera

Samarbetspartners är Folkmusikens

i Gävle konserthus fredag kväll. Tre av

slått, Eric Bibbs starka blues eller Ales

sammetslen röst, är han prisad världen

en kontinuerlig verksamhet.

Hus, Dans i Dalarna, Musik i Dalarna,

musikvärldens giganter bjuder på ett

möte med en grekisk vän och rebeti-

över. Han förenar soul, jazz, gospel

PJDC, Ljusdals kommun, Bilda, Dans

riktigt bluesmöte. Med blues men också

kasångare.

och blues som ingen annan.

RESiDANS är startpunkten för ett
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RESiDANS

et treåriga projektet RESiDANS

Ale Möller
Eric Bibb
Knut Reiersrud

en stor konsert under galadagarna.

brett upplagt projekt för att långsiktigt

”Karmer kring blå” heter den nya

stärka folkdans och musik. Ett arbete

föreställningen. Örjan Andersson är en

i Uppland, Eric Sahlström Institutet.

världsmusik och folkmusik av bästa

som involverar utbildningar, skolor,

av Sveriges mest omtyckta och hyllade

Publiken bjuds in till eftersamtal

klass blir det en konsert att minnas.

föreningsliv, arrangörer och professi-

koreografer och projektet RESiDANS

under ledning av danskonsulent Sofia

onella utövare. Namnet är inspirerat

görs i samproduktion med hans eget

Nohrstedt. Medverkande musiker och

kanten Ale Möller som tog initiativet

dels av att föreställningen arbetas fram

projektkompani Andersson Dance. Med

dansare är Andreas Berchtold, Linda

i residensform, dvs att koreograf och

ett personligt tilltal skapas verken i nära

dansare skapar föreställningen i den

samarbete med dansarna, vilket även

lokala miljö där den sedan ska spelas.

gäller denna produktion. Projektet är ett

norska slåttar och svenska polskor.
Ett par gånger har trion nu turnerat

Multiinstrumentalisten och världs-

Den egensinnige norske bluesgitarr-

musikern Ale Möller bygger ett eget

isten Knut Reiersrud är en pionjär inom

musiklandskap, grundat på traditioner

den skandinaviska världsmusiken. Med

från många håll. Få kan som Ale

stor nyfikenhet har han skapat ett eget

att tillsammans med norrmannen Knut

Möller skapa tokglädje både på

sound genom att sammanföra folkmusik

Reinered, Magnus Samuelsson,

Reiersrud och amerikanen Eric Bibb slå

och utanför scenen.

från olika delar av världen. Han har

Anton Schneider och Torill Steinjord.

fast att bluesens blåa sinnestämning

Eric Bibb växte upp i New York i

residans.wordpress.com

finns i så mycket annan musik än just

en familj full av musiker. Som innerlig

Det var den mångkunnige musi-

öppnat öronen för nya klanger i bluesens värld för den breda publiken.
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ÖVRIGA
KONSERTER/
FÖRESTÄLLNINGAR

fika, musik med några av Sveriges unga

på en elefant? Hjälper det att ha

folkmusikstjärnor och andra galna upp-

pengar när man ska fylla ett tomt rum?

tåg. Kom och ha roligt med oss!

Drottning Ambavati hade allt man

Arrangörer: Folk You i samarbete med

kunde önska sig men var ändå

Eric Sahlström Institutet, Kulturens

inte glad…

Bildningsverksamhet, Malungs

Namaste är en musikföreställning med

Folkhögskola, Riksförbundet för

hisnande och tankeväckande historier

Folkmusik och Dans (RFoD), Svenska

från Indien. Möt detta färgsprakande

Folkdansringen, Sveriges Spelmäns

land genom slagverkaren Suchet

Riksförbund (SSR)

Malhotra från New Delhi och folkmusi-

Valkyrien Allstars

kanten Susanne Lind från Skaraborg.
Susanne har en unik berättarröst och

24.00 F d Katolska kyrkan

känsla för den unga publiken. Hon fick

En av Norges mest populära folkmusik-

ta emot Framtidspriset på Folk och

grupper gör ett exklusivt gästspel på

Världsmusikgalan 2011 för sitt arbete

årets Folk & Världsmusikgala.

med barn och musik. Suchet har

Valkyrien Allstars, ett flerfaldigt prisbe-

instrument från hela världen och

lönt powerband som idag har världen

sjunger tablasrytmer snabbare än

som arbetsfält kommer för att sätta

snabbast. Tillsammans bildar de en

19.00 Gävle Teater

fart på fredagsnatten i Gävle. Valkyrien

tonsäker duo som med humor och

Det hyllade dansprojektet RESiDANS

Allstars bildades 2002 och består av

skicklighet lotsar publiken genom

besöker galan med en ny föreställning,

Tuva Livsdatter Syvertsen, Ola Hilmen

detta spännande äventyr.

”Karmer kring blå”. Örjan Anderson

och Erik Sollid på hardingfela och

www.fiolind.se

är en av Sveriges mest omtyckta och

sång. Med sig har man som vanligt

hyllade koreografer och projektet

basisten Magnus Larsen och Martin

RESiDANS görs i samproduktion med

Navarra

Langlie på trummor. Valkyriens musik

15.00 Bo Linde, Konserthuset

hans eget projektkompani Andersson

bygger på norsk tradition men bandet

konsertlängd ca 40 min, från 5 år

Dance. Med ett personligt tilltal skapas

blandar och experimenterar och har

Göteborgsbandet Navarra har på

verken i nära samarbete med dansarna,

under årens lopp skapat ett helt eget

kort tid etablerat sig som ett av de

vilket även gäller denna produktion.

sound. Nya varianter, inspirerade av

nya spännande unga banden i Sverige.

residans.wordpress.com

blues, jazz och rock men med respekt

Sedan en tid tillbaka turnerar man

för det genuina som man säger. Ingen

också med en egen barn- och familje-

ska gå opåverkad från en konsert med

föreställning, byggd på medryckande

Valkyrien Allstars. Och musiken har inga

svensk folkmusik. Violinisten Erika

gränser vare sig fysiska eller geogra-

fyller år och Navarra ska fira henne

19.30 Konserthuset

fiska – bara man har ett öppet sinne.

med ett fint kalas. Men de har glömt

Ale Möller, Eric Bibb och Knut Reiersrud

www.valkyrienallstars.com

något väldigt väldigt viktigt...

Tors 18/4

RESiDANS

Fre 19/4

Möller, Bibb, Reiersrud
(läs mer på sidan 19) ger också en

Lyssna och sjung med i ett folkmusik-

egen konsert under galadagarna.

Lör 20/4

Kaffe och Musik
med Folk You

Namaste
13.00 Bo Linde, Konserthuset

Sofia Bergström, sång, Arvid Kästel,

15.30 F d Katolska kyrkan

konsertlängd ca 40 min, från 5 år

piano och Carl-Johan Groth, slagverk.

I Katolska kyrkan bjuder Folk You på

Vad ser sex blinda män när de känner

www.navarra.me

äventyr och möt en snäll mormor en
förvirrad kung och andra spännande
personer. Med Erika Risinger, fiol,
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Katapult för mångfald

Draupner

Getens Horn

SVER

13.30 Restaurangen, Konserthuset

14.30 Restaurangen, Konserthuset

16.30 Boulogne, Konserthuset

23.00 Restaurangen, Konserthuset

Görgen Antonsson, Henning Anderson

En poetisk, rå och minimalistisk kon-

SVER levererar svensk-norsk power-

och Tomas ”Limpan” Lindberg bildar

sert om att definiera världen genom

folk, en musikalisk krydda till festen

trion Draupner som nu i många år

begrepp och metaforer, genom ska-

och livet. Från folkmusikens djupaste

glatt sin publik med tempofylld och

pelseberättelser och myter som tar sitt

klangbrunn mejslar de fram en så

samspelt fiolmusik företrädesvis från

avstamp i myter och historier om varför

kraftfull ljudbild och ett så tight sam-

Hälsingland. Bandet har nyss spelat en

jorden sover, att världen växer för att

spel att svetten rinner. Mellan låtarna

ny CD och har under årens lopp spelat

den finns, vem som satte dit getens

blir det rövarhistorier. Olav Luksengård

en hel del både inom Sverige och

horn, hur kärlek kan vara som yrsnö i

Mjelva och Leif Ingvar Ranøien, fiol och

utomlands. Görgen och Limpan spelar

april, varför mannen har adamsäpple

dragspel, har spelat ihop sedan 2002.

i många andra sammanhang medan

och hur regnet låter. Musiken, både

Svenskarna Anders Hall, fiol och Jens

Henning driver skivbolaget Dimma,

lyrisk och riffbaserad, är nykompo-

Linell, slagverk, kom med 2008 och för

idag ledande inom svensk folkmusik,

nerad av Susanne Rosenberg utifrån

två år sedan hoppade också gitarristen

ihop med bl a Limpan.

traditionella folkliga texter, nordiska

Adam Johansson med. De senaste

11.00 Bo Linde, Konserthuset

www.draupner.nu

skapelseberättelser och texter av

åren har SVER turnerat på festivaler

Andra generationen i ULV (Upplands

Lasse Berg och Carl Sagan för en unik

i hela Europa och bjudit på sin heta

Låtverkstad) består av ungdomar från

ensemble med accordeon, cello och

mix av spelmansmusik för folkdräkt

hela Uppland. Under ledning av Magnus

Rojda Sahin & Berrin Sahin med
Turgay Özdemir
Traditionella låtar från turkietområdet.

SHOWCASE

Kreativt, modig, elektroniskt och
färgsprakande från Irak till Malmö.

Fre 19/4

Ali Sabah med Dan Svensson

FOMP (skolföreställning)

musik som skapas i mötet mellan

10.00 Bo Linde, Konserthuset
Folkmusikgruppen FOMP består av
sex individualister med olika musika-

Traditionell irakisk makam och nyskriven
musikerna med influenser från Turkiet,
Libanon, Egypten och andra delar av
arabvärlden.

sång och gitarr, med Kalle gitarr och
sång, och Pontus slagverk och sång,
blues och bluegrassballader, Rojda
Sahin, saz och Berrin Sahin, def,
turkisk folkmusik, Anna Heikkinen,
sång och Bernt Andersson, dragspel,
argentinsk tango, Anne Kalmering,
jiddisch- och ladinosång med Miriam
Oldenburg på dragspel samt persisk och
azerisk musik med Aftab Tahami, sång.
http://www.folk.nu/epos

ULV

liska erfarenheter. Dansaren Magnus

Mohanned Hawas

Samuelsson som även spelar dala-

Orientalisk dans med Influenser från

harding, Tomas ”Limpan” Lindberg,

jazz, modern dans och balett.

Laila Yrvum Band

gitarr och bosoki, Knuts Conny, slag-

Suat Alican

15.20 Restaurangen, Konserthuset

röst. Konserten/föreställningen är ca

och skinnjacka.

Holmström och Tomas Lindberg radas

verk, Markus Räsänen, dragspel, och

Född i Staden Elazig i Turkiska Kurdis-

Sångerskan Laila Yrvum kommer från

1 timme lång och är en helhet, där

www.sver.biz

ett pärlband av hits upp på scen.

Kristofer Pettersson, nyckelharpa och

tan. Han gör låtar med sociala teman,

Norge och är en av de främsta förmed-

musiken och sången gestaltas sceniskt

dragspel, Magnus ”Storis” Holmström,

frihet, fred och folkens broderskap.

larna av resandemusik och kultur. Hon

- som en föreställning. Förutom Su-

har givit ut flera CD liksom en sångbok

sanne medverkar Ulrika Bodén, Karin

nyckelharpa. WALTER – en föreställ-

ULV är en av tre ungdomsgrupper

Lör 20/4

som bjudits in av projektet Världens

Ta Plats/EPOS

under galadagarna.

Musik och Dans till att uppträda

ning med fartfylld tretakt och akroba-

Nordic Dance

med romska visor. Bandet medverkade

Ericson Back, Maria Misgeld, Sofia

tiska hallingar. Ska den vilsekomna

14.00 Bo Linde Konserthuset

ifjol i Nordic Romani Festival som arr-

Sandén, Isak Bergström, Lisa Eriksson,

11.00 Restaurangen, Konserthuset

Walter lyckas fånga den förtjusande

Nordic Dance är ett nordiskt dansut-

angerades i Stockholm. Här framträder

Leif Ottosson, Jonas Bleckman, An-

Epos är ett nätverk av kvinnliga mu-

och Dans i samarbete med huvudmän-

Alice? En totalshow med kraftfull dans

vecklingsprojekt som drivs av Norges

hon med Leiv Solberg och Öystein Sand-

ders Löfberg och Leo Svensson.

siker, dansare och producenter inom

nen Sveriges Spelmäns Riksförbund,

och medryckande musik.

Ungdomslag, i samarbete med andra

bukt, gitarr och Oluf Dimitri Röe, fiol.

www.susannerosenberg.com

folk- och världsmusikgenren. EPOS mål

Riksförbundet för Folkmusik och

www.fomp.se

nordiska organisationer. Sex talanger

www.fosnakultur.no/laila

är att öka jämställdhet, mångfald och

Dans, Svenska Folkdansringen,

allas lika chans i kulturlivet i allmänhet

Eric Sahlström Institutet, Kulturens
Bildningsverksamhet.

Rebaz Duo
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Aida Nadeem

dragspel, finsk folkmusik, Nandi Lee,

inom folkmusik och dans från Norge,

Låtstugan

Arrangör: Projektet Världens Musik

Sverige, Finland och Danmark har under

Lill-Stickans

22.00 Restaurangen, Konserthuset

och inom världs- och folkmusikgenren

12.30 Restaurangen, Konserthuset

2012 tillsammans skapat en föreställ-

16.20 Restaurangen, Konserthuset

Sedan 2003 har Folkteaterns Låtstuga

i synnerhet. Alla medlemmar i EPOS är

Improvisation är ledordet för denna

ning. Projektledare har varit Nina Fjeldet.

Det är ont om riktiga gammeldans-

träffats nästan varje vecka, på initiativ

eller har varit mentorer och adepter i

NAMO

dynamiska duo som består av Pedram

Utbildnings- och konstnärligt ansvar i

orkestrar nuförtiden. Lill-Stickans är en

av Folkteaterns musikansvarige Görgen

mentorprojektet Ta Plats.

12.30 Restaurangen, Konserthuset

Shahlai (violin) samt Mosthagh Feizyabi

projektet hade Vegar Vårdal (Norge) och

riktig gammeldansorkester. En kvartett

Antonsson. I början var det en liten

Här framträder Sofia Bergström, sång

Namo betyder ”bra” på mandinka

(slagverk). Med persisk/kurdisk bak-

Paula Kettu (Finland). Här presenteras en

från Färila i Hälsingland som hållit ihop

skara, under åren har den vuxit sig

och piano, tillsammans med Ida Gillner

och det var ungefär det enda Ian Carr,

grund blandar de melodier och klanger

del av tankarna med ungdomsprojektet

sedan 1980 och som sätter svänget i

större och fortsätter att växa. I Folktea-

sopranssaxofon och Carl-Johan Groth,

Maria Jonsson och Lamine Cissokho

från världens alla hörn – en resa som

och visas ett smakprov från showen.

förgrunden. Fyra i nordiska mästerska-

terns Låtstuga finns ingen prestige, inga

trummor, med egna sånger, Bridget

kunde säga till varandra när de började

börjar i Sverige och slutar långt borta

Deltagare är Rikke Rasmussen (Dan-

pen en gång i tiden. Stig ”Lill-Stickan”

krav på något annat än viljan att tillsam-

Marsden, fiol, med ett kort utdrag från

spela ihop för några år sedan. Efter-

i fjärran östern. Musiken som framförs

mark), Anbjørg Myhra Bergwitz (Norge),

Olsson och Fredrik Sundqvist, drag-

mans få göra det man tycker så mycket

den interaktiva utställningen ”When I

som varken Ian eller Lamine kunde

är präglad av kärlek och sorg såväl

Frida Olausson (Sverige), David Ström-

spel, Peter Segetorp, fiol, Owe Jans-

om: att spela musik. Varje tisdag träffas

Listen To Bingsjö”, Guljahon Hurram-

så mycket svenska då, så blev namo

som skratt och tårar men framförallt

vall (Sverige), Anna-Karin Andersson

son, bas och Johan Strand, gitarr är

Låtstugans 30 spelmän i alla åldrar på

ova, sång, och Azimi Mohammad

ordet de med ett skratt använde efter

galenskap och humor.

(Sverige) och Fabian Brave (Sverige).

laguppställningen. Får vi lov?

Folkteatern i Gävle för att spela, dricka

Shafie, rubab, med folkmusik från

varje låt de repade in. Musiken de gör

www.rebazduo.se

Samarr: Norges Ungdomslag

www.freewebs.com/lill-stickans

kaffe och låta folkmusiken ljuda.

Uzbekistan, Anna Fält, sång och

ihop är både traditionell, nyskriven
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och infallsrik. Repertoaren är mycket

med tre sommarproduktioner och gett

melodiös och bär spår och inspiration

över 45 föreställningar i södra Sverige.

av deras respektive bakgrund och

Sommarjobbet gav mersmak och hös-

erfarenheter.

ten 2011 drog year edition igång - året

Maria spelar viola d’amore, Ian gitarr

runt-ensemble för unga dansare och

och Lamine kora. Ian spelar bl a med

musiker. Ledare är Pär Moberg och Pia

Kate Rusby och är känd också från

Qvarnström. I Gävle bjuder ungdomarna

Timber (där även Maria ingår) och

på årets föreställning The Fenrise Wolfs.

Swåp. Maria spelar också väster-

Året är okänt. Platsen är Balders boning i

bottensmusik ihop med bl a Thomas

Midgård. Ett löfte svikes. Ett brott begås.

Andersson. Lamine har rötterna i Sene-

Världen står på randen till Ragnarök. En

gal och hörs också med Tata Din Din

berättelse om egoism, ondsinta tanter,

och flera andra internationella grupper.

apelsiner och gaffa. Fjättern ska brista.

www.myspace.com/namofalun

Fri blir ulven!

Spinning Jennies

Dans i samarbete med huvudmännen

13.30 Restaurangen, Konserthuset

Sveriges Spelmäns Riksförbund, Riks-

Det var våren 2007 som Spinning Jen-

förbundet för Folkmusik och Dans, Svenska

nies, i skuggan av tristess och sociala

Folkdansringen, Eric Sahlström Institutet,

nedskärningar, såg dagens ljus. Blue-

Kulturens Bildningsverksamhet.

grass eller kriminalitet var frågan. De

www.skfye.se

här ungdomarna valde det förstnämnda.
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Arrangör: Projektet Världens Musik och

Ciwan Haco

GUF

Vi spelar till dans

15.40 Restaurangen, Konserthuset

16.30 Bo Linde. Konserthuset

Bo Linde, Konserthuset

Han har spelat in 14 skivor och turnerat

Gävleborgs Ungdoms Folkband är

F re 1 9 / 4

över hela världen med sin musik. Han

namnet på den unga ensemble som

22.00 Tony Wretling

har givit konserter inför tusentals fans,

drivs i Gävleborgs län sedan tio år

22.30 Patrik Andersson

rekordet är enligt uppgift en miljon

tillbaka. Fyra olika GUF-uppsättningar

15.30 - 16.00 Blås, Bälg och Tagel

23.00 Emilia Amper

åhörare. Nu kommer han till galan för en

har det blivit, grupper som alla övat,

– Gästrikemusik med skinn på näsan.

23.30-24.00 Agneta Stolpe

separat eftermiddagskonsert i sin nya

turnerat och spelat in skivor.

Medryckande samspel och härlig stäm-

hemstad Gävle - den kurdiske sångaren

Den jubileumsversion som visar

L ör 2 0 / 4

sång. Åsa Larsson, flöjt, Sara Fridholm,

Ciwan Haco. I Sverige är Ciwan fort-

upp sig här kommer från den

farande rätt okänd. Han har sin publik

senaste upplagan av GUF.

till stor del utanför Sveriges gränser

www.lg.se/musikgavleborg

- och därute är den enorm. Under en

musik blandat med eget på mandolin,
banjo och gitarr.

22.00 Bridget Marsden

dragspel, Tuva Modéer, fiol.

22.30 Olof Misgeld

16.00 Jonatan Larsson & Sara

23.00 Johanna Karlsson
23.30-24.00 Johanna Bölja

närmare 300 000 människor, turkar och

Bollnäsbygdens
Spelmanslag

kurder förenade under turnéns motto

22.00 Restaurangen, Konserthuset

”för fred och kärlek”. Turnéns sista

Bollnäsbygdens Spelmanslag

F re 1 9 / 4

konsert i Istanbul lockade 25 000 till en

bildades 1949. Detta gör laget till

17.00 Rönn är Falubandet som med

lokal maximerad till 14 000 åhörare - det

Hälsinglands äldsta spelmanslag.

stråk, slagverk, sång och sin gränslösa

sägs också att han vid en festival i kurd-

Laget brukar även omtalas som

exprimentlust gör gamla låtar till

iska Diyarbakir spelade inför en miljon

Sveriges största, Bollnäsbygdens

sina egna.

lyssnare! Musiken är en kombination av

Spelmanslag är därför idag ett

kurdisk folkmusik och västerländsk pop-,

begrepp i hela landet.

turné i Turkiet 2004 spelade han t ex för

13.30 Joel Bäckström & Fia
Schyllner. Traditionell amerikansk

Blå Scenen
Musikbiblioteket, Konserthuset

Fem år senare, efter ett par demo-

Lucas Stark Band

skivor, många medlemsbyten samt

14.20 Restaurangen, Konserthuset

rock- och jazzmusik. Han skriver både

Det är ett lag med 130 medlemmar

otaliga spelningar har de nu släppt sin

Lucas Stark, stockholmsk vissångare

egna texter och tonsätter dikter skrivna

(ca 70 aktiva) som dessutom har ett

debutskiva och hittat hem till ett genu-

bosatt i Göteborg, har många järn i

av kända kurdiska poeter. Spelar här

åldersspann som inget annat.

int sound hämtat från de amerikanska

elden. Han sjunger Taube, ryskt, country,

med Knut Reiersrud, gitarr, och Paolo

Här möts barn och 80-åringar och

till ett sound som det svänger om.

bergen. I repertoaren trängs de egna

lagårdsflamenco men även den svensk-

Vianaccia, slagverk.

spelar ihop. Rekryteringen verkar inte

sångerna med översättningar av tradi-

amerikanske låtskrivaren och agitatorn

18.00 Gästrike Låtverkstad.

ciwan-haco.net

vara ett problem över huvud taget.

tionella låtar. Passionerad stämsång,

Joe Hill, f ö född just i Gävle. 2010 släppte

Ett gäng ungdomar med bra drag och

Lucas en uppmärksammad CD med Joe

allt från gästrikepolskor till bluegrass på

ariet där man kan höra cajon och spel-

spelglädje är viktiga ingredienser när

World Wide Orchestra

Musiken är brokig liksom instrument-

sentimentalt gravallvar samt odödlig

Hills sånger i nya tolkningar. På skivan

15.45 Bo Linde, Konserthuset

repertoaren.

mansfiol på lika villkor.

David Ritschard, gitarr, Amanda Fors-

presenteras också en del låtar som aldrig

Med Kultur i Väst som huvudman har

Detta stilbildande lag har gjort två

17.30 BollnäsFolk, folkmusikklassen från folkhögskolan har utifrån
sina olikheter, skilda instrument och
kunskaper experimenterat sig fram

18.30 SAFTorkestern startade som en
fiolkurs och är nu en orkester med låtar

Fridholm – Samspelt och lekfullt blir
det när de två dragspelsvännerna bjuder
på sin brokiga repertoar.
16.30 Kambeng Groove – Lustfylld
och medryckande musik där det traditionella västafrikanska tonspråket blandas
med moderna uttryck. Koran backas
upp av röster, fiol, bas och trummor.
Omöjligt att stå still!
17.00 Madame Neruda spelar rak och
okonstlad irländsk och skotsk folkmusik i
the Pogues och the Dubliners tradition.
Mathias Åberg - gitarr och sång, Jimmy
Johansson, fiol och Tuva Modéer, tramporgel. Här med gästspel av Syltkören.
17.30 Visor för frågvisa – Nyskrivna,
finurliga, svängiga och eftertänksamma
låtar för både små och stora! Camilla
Åström, dragspel och Daniel Wejdin,
kontrabas.

man Östberg, bas, Jonatan Eklund,

tidigare har funnits på svenska och en del

ett stort antal unga folkmusiker på väst-

CD-skivor och blev också nordiska

dobro/dragspel, Erik Berggren, banjo/

nyöversättningar av äldre material. Allting

kusten de senaster åren mötts och ut-

mästare för Spelmanslag vid Nord 09

mandolin och Agnes Odén, fiol, spelar.

inramat med nya fräscha arrangemang

vecklats genom deltagande i storbandet

i Sälen. Har spelat både i Shanghai

Norden och brittiska öarna.

www.spinningjennies.com

med fötterna i visa, blues, country, jazz,

World Wide Orchestra. Sten Källman

och på Pridefestivalen i Stockholm.

rock, wienervals och svensk folkpark.

(Simbi, Den Fule m m) har med fast

om rasism, genus, utanförskap, eufori

www.spelmanslaget.nu

22.00 Visstuga med Agneta Stolpe.

I bandet spelar Lucas Stark, sång och

hand guidat dessa ungdomar genom

En härlig sångstund för alla!

och kärlek.

SkåneFolk Youth
Ensemble

som det sjunger om, mestadels från

18.00 Apolonia - Balkan som flörtar
med reggae och ska, smäktande valser
och latinorytmer och så svenska texter

ventilbasun, Daniel Wejdin, kontrabas,

en rik och varierad musikvärld och på

Östblocket

L ör 2 0 / 4 		

18.30 Räfven – Publikkontakt och

14.00 Bo Linde, Konserthuset

Bernt Andersson, klaviaturer och munspel,

vägen skapat stor musik inkluderande

23.00 Restaurangen, Konserthuset

13.00 Noria – Sökandet efter frihet

spelglädje står alltid i centrum när

SKFYE startade som ett sommarjobb

Mårten Magnefors, slagverk och Peter

en entusiasm och spelglädje som

Detta partyband från Balkan och

ackompanjerat av längtan, dårskap

Räfven spelar sin säregna blandning

för dansande och spelande ungdomar i

Gran och Marcus Svensson, gitarrer,

känns och märks.

Malmö spelar också på galakonserten

och skratt. Lina Nordin, fiol. Jonas

av balkan beats, gypsy punk och

Skåne 2010. Sedan dess har de hunnit

banjo, mandolin m m. www.lucasstark.se

www.kulturivast.se

(se sidan 6).

Lundberg, gitarr.

kurbitsklezmer. Arr: ABF
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SEMINARIER
Tor 18/4

skolor som erbjuder eleverna möjlighet

lektor i folkdans vid Dans- och

att utöva folkmusik och dans. Hur kan

Cirkushögskolan.

verksamheten stärkas? Ett antal kul-

Panel: Anna Öberg från SPÅR,

turskolor berättar om sin verksamhet

Andreas Berchtold från RESiDANS

och vilka alternativ som finns. Presen-

och Sinkelipass, Beata Alving från

tation av färsk enkät, offentligt stöd

Dans- och Cirkushögskolan

och paneldiskussion.

Moderator: Susanne Holst, etnolog

Medverkande bl a Eiwor Kjellberg,

Umeå Universitet

Bilda, Olle Moraeus från Dalarnas

Arr: Svenska Folkdansringen i

Spelmansförbund, Malin Pärlenskog,

samarbete med Dans- och Cirkushög-

Bollnäs Kulturskola, Pia-Marit

skolan och Eric Sahlström Institutet

Ekström, Tierps Kulturskola, Margareta

13.00-14.30 Imagine, Konserthuset

Moderatorer: Eva Saether och Dan
Lundberg. I dialog med Magnus Gustafsson, Svenskt visarkiv samt Musik-

Bli vän med blanketten
15.00-15.45 Imagine, Konserthuset
- Vill du söka arrangörsstöd via RFoD?

Kulturrådet och Konstnärsnämnden

högskolorna i Malmö och Stockholm.

Lär känna fördelningsgruppen och de

har på regeringens uppdrag utrett

Arrangör: Markus Tullberg/Kap Syd

blanketter du ska fylla i för att söka

musikområdets arrangörsstöd. Man

Avslutande konsert kl 16.30: GETENS

stöd. Workshop – praktiska råd, frågor

konstaterar att stödet fungerar bra och

HORN är musik som visar på ett an-

och svar. Värdar Henrik Hummel Schön

behöver utvecklas, bl a ska stöd ges till

nat sätt att använda folkmusik och att

och Vanessa Labanino

festivaler. Idag fördelas stödet av bl a

spela tillsammans - anslående och

Arr: Riksförbundet för Folkmusik

Riksförbundet för Folkmusik och Dans

spännande. Föreställningen är en del

och Dans / Kulturens

till dess medlemmar. Så vill man ha

av Susanne Rosenbergs doktorsav-

det även i framtiden. Samtidigt vill man

handling. Medverkar gör Ulrika Bodén,

att arrangemangen professionaliseras,

Sofia Sandén, Maria Misgeld, Karin

Folksamling,
om att spela till dans

Stärk lokala
arrangörer på
landsbygden
och mindre orter

förbund, Ingela Thalén, Svenska Folk-

Folkmusiken i
nordisk/europeisk media

att minimigagerna höjs och är bekym-

Ericson-Back, Susanne Rosenberg,

dansringen, samt riksdagsmännen Per

11.00-12.00 Imagine, Konserthuset

Jonas Bleckman, Leo Svensson,

Svedberg (m) och Peter Jutterström (s).

rade över det musikpolitiska vacuum

Folkdansringen bjuder in till semina-

Moderator: Leif Eriksson, SR P4.

Anders Löfberg, Leif Ottosson, Lisa

Arr: Arrangörsföreningen Folkmusikfest.

som uppstått efter Rikskonserters

rium om Spelmannens bästa stund

Medverkande: Leiv Solberg, NRK

Eriksson Långbacka och Isak Bergström.

- att få spela till dans.

09.00-12.00 Kulturskolan, Gävle

Seminarieprogrammet i detalj:

nedläggning. Utredaren Per Svenson,

Norge, Ulf Gruvberg, Sverige, Sirkka

Vad behövs för att lyckas? Erfarenheter

www.folkmusikfesten.nu

Kulturrådet, sammanfattar utredningen

Halonen, YLE Finland, José Miguel

från flera håll. Folkmusikfesten i Stjärn-

Föranmälan nödvändig – se hemsidan

och svarar på frågor om den och om

Lopez från Radio Nacional de Espana,

arrangörsstödet i framtiden. Värd för

Jacub Borysiak, polska radion och

samtalet är Vanessa Labanino från

Tankesmedja om
konferens för
strängknäppmusiker

Morten Alfred Høirup, musiker från

RFoD:s styrelse och även ordförande

13.00-14.30 Solitude, Konserthuset

tresset för att spela till folkliga danser.

Danmark där radion inte längre sänder

för Musikarrangörer i samverkan,

Ale Carr och Visarkivet bjuder in till

Och att dansare får möjlighet att dansa

någon folkmusik. Arr: P4 Gävleborg

MAIS. Flera lokala arrangörer och

informationsmöte och tankesmedja

till levande musik. Genom projektet

medlemmar i RFoD:s fördelningsgrupp

angående en internationell konferens

kan vi erbjuda workshops, seminarier,

deltar i samtalet

för professionella utövare av sträng-

läger runt om i landet i anslutning till

Arr: Riksförbundet för Folkmusik och

knäppinstrument inom skandinavisk

olika stämmor och festivaler. Välkomna

Dans / Kulturens Bildningsverksamhet

folkmusik. Under detta möte informeras

att diskutera hur ett sådant arbete ska

deltagarna om idén, och under resten

kunna drivas på bästa sätt.

Mattsson, Sveriges Spelmäns Riks-

sund och Hållnäs hembygdsförening
berättar. Om hälften av landets kommuner hade lika kreativa arrangörer
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16.00-17.00 Imagine, Konserthuset

Projekt Folksamling ”Spela till dans
- Dansa till spel” drivs med stöd av
Svenska Postkodlotteriet.
Syftet med projektet är att stimulera in-

med flera hundra tusen. Rättviks kom-

Folkdansens
iscensättningar

mun har flera mycket framgångsrika

10.00-11.00 Boulogne, Konserthuset

musikarrangörer på små orter som

Vad står folkdans för idag, 2013?

Scenen, Dansen
och Berättandet

Bingsjö och Boda. En enkät redovisas,

Vilka idéer och ideologier vilar våra

11.15-12.00 Boulogne, Konserthuset

lokala, regionala och statliga stödfor-

ställningstaganden på? Ända sedan

Praktik och metod med korta inspel

mer, paneldiskussion. Medverkande

begreppet ”folkdans” myntades i

från RESiDANS, Folkteatern Gävle-

Forskarseminarier

av tiden brainstormar vi tillsammans

Arr: Svenska Folkdansringen tillsam-

bl a Helena Kåks från Stjärnsund,

början på 1800-talet så har folkdansen

borg, Gottsunda Dans & Teater. Prak-

13.00-18.00 Boulogne, Konserthuset

över konferensens innehåll och ut-

mans med Sveriges Spelmäns Riks-

Per Gudmundson, Per Svenson från

använts för ideologiska och politiska

tisk arbetsdemonstration med CarlOlof

En seminarieträff för aktiva forskare

förande. Detta är startskottet för en

förbund, Riksförbundet för Folkmusik

Kulturrådet, Andreas Tuvesson, Gävle

syften. Folkdans har aldrig existerat

Berg kring det koreografiska arbetet

inom folkmusik och folkdans. Här finns

förstudie om projektet, som planeras

och Dans, Eric Sahlström Institutet,

kommun och Peter Jutterström (m)

som något eget utan alltid i relation till

med RESiDANS. Efterföljande diskus-

deltagare från olika discipliner t ex;

att genomföras 2014/15. Alla som vill

Malungs folkhögskola och Kulturens

och Per Svedberg (s) från riksdagens

något annat, som en representation

sioner och publiksamtal.

etnologi, musikpedagogik, sociologi,

bidra med tankar och idéer är varmt

Bildningsverksamhet

kulturutskott.

och iscensättning av något. Beroende

Deltagare: Marcus Hellsten/Arabella

dansvetenskap, musikvetenskap och

välkomna! Arr: Ale Carr och

på vilken idévärld som råder så får

Lyons, Folkteatern Gävleborg. Sofia

konstnärlig forskning. Programmet

Svenskt visarkiv

folkdansen olika uttryck, iscensätt-

Nohrstedt, RESiDANS, Lotta Gahrton,

består av presentationer och efter-

ningar. Genom att titta på vad som

Gottsunda Dans & Teater samt Carl-

följande diskussioner. Alla som är

Inte riktigt lika viktigt?

format folkdansens olika uttryck kan

Olof Berg koreograf och Anna Öberg,

intresserade av att ta del av tankeväck-

15.00-16.00 Solitude, Konserthuset

Resande i Norden – musik-kultur-

vi öka vår medvetenhet om vad det är

dansare

ande diskussioner och som vill hålla

Seminarium/föreläsning om kvinnliga

framtid - en jämförelse mellan främst

kl 13.30-16.30 Kulturskolan, Gävle

vi kommunicerar med vårt dansande,

Arr: Svenska Folkdansringen i

sig uppdaterade om forskningsläget är

musiker och glömd musik med

Norge och Sverige med inledning av

Fortfarande är det bara en minoritet av

om vi är inkluderande eller exklude-

samarbete med Gottsunda dans &

varmt välkomna att titta in en stund el-

sångerskan Marie Selander.

Laila Yrvum, sångerska och föredrags-

landets kommunala musik- och kultur-

rande. Föreläsare: Bert Persson,

Teater och Folkteatern Gävleborg

ler följa med under hela eftermiddagen.

Arr: Bilda Gävle/Dala.

hållare om resandekultur, Leiv Solberg

skulle antalet besökare i landet öka
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Framtidens
arrangörsstöd

Ge alla intresserade
elever i musikskolorna
möjlighet att delta i
folkmusikverksamhet

Romanimusik och
minoritetskultur i Norden
17.00-18.00 Boulogne, Konserthuset
27

journalist och musiker, arrangörerna

Arr: Riksförbundet för Folkmusik och

tekniker, Beryl Lunder, konserthuschef

av Nordic Romani Festival Christian

Dans/Kulturens/Nordisk folkmusik-

och Margareta Brilioth, producent/

Faltin, musiker, Ralf Novak Rosengren

kommitté

Scenkonst Sörmland.

musiker och Anita Santesson. Gäster
att ge kommentarer. länder och från

Framtidens musikliv
– en framgångssaga?

andra minoritetsgrupper.

10.00-11.00 Boulogne, Konserthuset

Arr: Lattjo Drom/Riksförbundet

CD-skivor på väg ut. Spotify och

för Folkmusik och Dans/Kulturens

internet tar över! Vad betyder det för

från andra minoritetsgrupper inbjuds

Scenkonst Sörmland

i stort? Elisabet Widlund, VD för musik-

Folkelarm i Norge, Folk
& Världsmusikgalan i
Sverige, galor eller
motsvarigheter
i övriga nordiska länder

branschens intresseorganisation

11.00-12.00 Imagine, Konserthuset

Musiksverige, ger en bakgrund och

Med avstamp i utvärderingen av

öppnar diskussion om artisters och

Folkelarm i Norge som presenteras

10.00-11.00 Bo Linde, Konserthuset

musikbranschens situation och framtid

av Sigurd Reinton, Folkelarm och

Hälsinge Låtverkstad är pionjärerna

med senaste statistik och svar på dina

Linda Dyrnes, Folk Org, diskuteras

som sedan starten 2002 satt ribban

frågor. Värdar: Rebecca Oliver och

framtidstankar och visioner om

högst av alla i arbetet med att inspirera

Ulf Ödmark, RFoD.

nationella, nordiska och internationella

barn och ungdomar att spela folkmusik.

Arr: Riksförbundet för Folkmusik och

samarbeten för att utveckla genren

Det är det hittills mest omfattande av

Dans/Kulturens/SKAP - Föreningen

folk- och världsmusik/dans.

alla barn och ungdomsverksamheter

Svenska Kompositörer Av Populär-

Medverkande Lars Farago, ord-

på folkmusikområdet med verkstäder

musik/Musiksverige

förande Folk & Världsmusikgalan,

dig som artist och för musikbranschen

Lör 20/4

Hälsinge Låtverkstad
– the story

för både spel, sång och dans. Låtverk-

musikaliskt, att framträda inför en

Artist in residence,
seminarium med
Ale Möller m fl

publik att prova på nya musikaliska

stan har gett massor av ungdomar
verktyg och inspiration att utvecklas

Jukka Heinämäki, Folklandia och
gäster från Danmark, Island och
Färöarna.

Korta inlägg från bl a Kulturrådet,

jektmedel. Vad behöver man tänka på,

Katapult för mångfald och lokal-,

hur drar vi nytta av samarbete med

regional- och rikspolitiker.

andra parter, praktiska råd vid skriv-

Deltagare i samtalen: Suat Alican, Mohan-

ning av ansökan m.m. Vi tar fasta på

ned Hawas, Aida Nadeem, Ali Sabah,

nya idéer – tänk på att man i de flesta

Rojda Sahin, Turgay Özdemir, Ina Flid,

fall inte kan ansöka om pengar för

Thuva Härdelin, Eva Milich och Suat Ustun

ordinarie verksamhet, utan för projek-

från Katapult för mångfald, Carina Blank,

tidéer som utvecklar den verksamhet

s, kommunalråd Gävle, Bodil Ceballos,

som finns.

mp, riksdagsledamot, Elise Einarsdotter,

Seminarieledarna håller ett anförande

kompositör, styrelseledamot i SKAP,

på 15-20 minuter, därefter diskuterar

Peter Jutterström, m, riksdagsledamot,

vi projektansökningar med verkliga

ledamot i kulturutskottet, Mika Romanus,

exempel – era eller våra! Diskussions-

Kulturrådet, Peter Rundkvist, Utveckling

ledare: Astrid Selling-Sjöberg, projekt-

Nordost, Göteborg, Arne Ruth, publicist,

ledare för Baltic Sea Inter Cult och

f d kulturchef/chefredaktör, Patrik Steorn,

Andreas Svensson som arbetar på

Konstkritikersamfundet. Gäster från Norge

Eric Sahlström Institutet med projekt-

som presenterar fristadsbeslutet i Norge.

ansökningar.

Arr: RFoD/Kulturens/Postkodlotteriets

Målgrupp: Du/ni som har begränsad

Arr: Musikalliansen

Kulturstiftelse/SKAP/Kulturrum, Gävle

vana av att söka projektpengar, men

Mångfald i Sverige
och världen

Folk You - Tankesmedja
för framtiden!

annat folkmusikrelevant.

13.30-17.00 Imagine, Konserthuset

13.00-14.00 Workshop 1, Konserthuset

i samarbete med Riksförbundet för
Folkmusik och Dans, Svenska Folk-

13.00-14.00 Boulogne, Konserthuset
Samtal för frilansmusiker och andra
WOMEX-intresserade. Frågeställningar
som kommer att tas upp är: Hur kan
WOMEX vara en plattform för vidare
utlandslansering? Hur kommer den
svenska representationen att se ut i
höst i Cardiff? Showcase? Hur kan jag
som frilansmusiker ta mig till WOMEX
och hur kan jag få ut det mesta av
mässan?
Medverkande Jesper Thorsson, VD
Export Music Sweden, Emilia Amper,
frilansmusiker, Petter Wickman, förstudie Musikcentrum Syd, Ragnar
Berthling, Musikcentrum Öst, samt frilansmusiker, Moderator: Maja Adolphson

vill utveckla er spelkurs, stämma eller
Arr: Sveriges Spelmäns Riksförbund

En serie samtal om mångfald med

Känner du dig ung, spelar du folk- eller

Arr: Riksförbundet för Folkmusik

följande hålltider:

världsmusik, dansar du folkdans, eller

dansringen, Eric Sahlström Institutet,

11.00-12.30 Boulogne, Konserthuset

och Dans/Kulturens/Nordisk

13.30 Hur är situationen för artister

kanske bara älskar genren? Arrangerar

Malungs folkhögskola och Kulturens

uttrycksätt, där traditionen inte sätter

Vad kan ett residensskap innebära för

folkmusikkommitté

i Sverige med bakgrund utanför?

du, eller vill börja arrangera evenemang

Bildningsverksamhet.

gränser utan bjuder på fantastiska

frilansare inom folk- och världsmusik?

Presentation av projektet Katapult

möjligheter. Kom och lyssna på Eiwor

Vilka visioner och idéer finns hos

för mångfald.

bara sitta med och höra vad andra gör?

Kjellberg när hon berättar om låtverk-

musikinstitutionerna kring residens

Nordiska arrangörer, hur
ökar vi samarbetet?

med folk/världsmusik och dans, vill du

14.30 Kan kultur vara ett motgift mot

Kom då till Folk You’s Tankesmedja för

stans uppkomst, utveckling och fram-

för enskilda artister eller grupper?

12.00-14.00 Solitude, Konserthuset

främlingsfientlighet och rasism? Kan

Framtiden där vi pratar om hur vi kan

tid och du får gärna ställa frågor!

Ale berättar om syfte och mål, resultat

Några inledande reflektioner om sam-

kultur bidra till integration? Ska dessa

samarbeta, hjälpa och stimulera den nya,

Visor, det är väl
ingen konst?
Är den svenska visan
allt eller inget?

Arr: Bilda Gävle/Dala.

och erfarenheter, med sitt arbete som

verkan i Norden idag och i framtiden.

frågor aktivt tacklas i kulturpolitiken?

unga folk/världsmusiken och dansen och

14.20-15.30

artist in residence i Gävle Konserhus

Vilka nya nätverk behövs och hur

Görs det idag?

gemensamt jobba för att vi unga ska få

Restaurangen, Konserthuset

och Vara Konserthus under åren 2007-

skapas de? Mötesplats mellan organi-

15.30 Behöver fristadsengagemanget i

mer utrymme och ha det ännu roligare.

Ett samtal om visans konstnärliga och

2010 samt kring samarbetet med

sationer och arrangörer. Lunchmingel

Sverige utvidgas till att utöver författare

Vi kommer även presentera vinnaren

ekonomiska villkor i Sverige. Samtalet

Scenkonst Sörmland under 2012 och

med speed dating för arrangörer med

och journalister inkludera bildkonst och

i tävlingen Idésprutan. Värd: Erik Rask

leds av Jan-Olof Andersson, vissång-

10.00-11.00 Imagine, Konserthuset

2013. Här presenteras bl a spela-sam-

syftet att hitta nya nordiska samarbets-

musik? Vad krävs för att vi i Sverige ska

Arrangör: Folk You

are, kompositör och styrelseledamot

Nordisk identitet, kultursamarbete,

man-projekten Gavle Gårdsmusikanter,

kanaler, idéer och partners till att

ta emot förföljda musiker och bildkonst-

seniorrådgivare Anna Enemark på

SpelamedAleMöllerBAND och Ale

förverkliga idéerna. etc.

närer? I Norge har utvidgningen till

Nordiska Ministerrådets sekretariat

Möller & Sörmland 2013.

Arr: Riksförbundet för Folkmusik

musikområdet precis genomförts.

Att tänka projekt
och söka pengar

om folk- och världsmusik och nordisk

Medverkande Ale Möller, frilansmusiker,

och Dans/Kulturens/Nordisk

16.30 Restaurangen: Hur värnar kultur-

14.00-15.00 Solitude, Konserthuset

för nätverket Visnätet, och Lucas

kulturpolitik.

Hans Surte Norin, producent och ljud-

folkmusikkommitté.

politiken mångfald i Sverige och världen?

Kom och diskutera hur man söker pro-

Stark, visartist och kompositör. SKAP

Norden i fokus
– möt Nordiska
Ministerrådet
28

Värdar: Musik Gävleborg och

WOMEX 2013
– Cardiff och vidare?

i SKAP - Svenska Kompositörer Av
Populärmusik. Deltar gör också Agneta
Stolpe, vissångerska och företrädare

29

delar ut ett stipendium om 40 000 kr

och Stefan Magnusson. Hurrbau har

dansringen, Eric Sahlström Institutet,

till en viskompositör. Lucas Stark

17 medlemmar och är nu inne på sitt

Malungs folkhögskola och Kulturens

med band sjunger Joe Hill. Värd: Alar

sista år. De har haft ett antal spelningar

Bildningsverksamhet.

Kuutman. Arr: SKAP/RFoD/Kulturens

på Gotland och har nu spelat in en

Goda exempel från
kulturskolorna
- Folkungar, Unga Glysar,
Hälsinge Låtverkstad
m fl verkstäder

egen CD.

Workshop 1, Konserthuset

Let´s do it, Hälsinge Låtverkstad

Berättaren Kiriaki Christoforidis åter-

avslutar denna del med en workshop.

kommer med en workshop som gjorde

Prova på hur vi gör en låtverkstad

succé på galan i Malmö. Nu något

och var med och skapa Galans låt-

längre och med begränsat antal delta-

verkstad för en dag – ta med ditt

Under tre timmar blir det ett semi-

skor! Hälsinge låtverkstads ledare

narium men också en workshop där

Eiwor Kjellberg, Johanna Bölja

några kulturskoleprojekt presenteras.

Hertzberg och Anna Öberg guidar

Folkungar är ett treårigt projekt som

alla oavsett ålder.

syftar till att sprida folkmusiken ut till

Arr: Sveriges Spelmäns Riksförbund

barn i Gävle-Dala-området. Ett första

i samarbete med Riksförbundet för

och lekfullt möte med folkmusik.

Folkmusik och Dans, Svenska Folk-

Teamet bakom Folkungar kommer

dansringen, Eric Sahlström Institutet,

”Kan du dansa tyska?”

ut med en instrumentbank till sko-

Malungs folkhögskola, Kulturens

Föreställning/workshop

lorna, spelar, sjunger och dansar.

Bildningsverksamhet samt Bilda

12.30-13.00 Bo Linde, Konserthuset

Det blir också ett sommarläger och

GävleDala. Eiwor Kjellberg håller

Dansaren Benno Eriksson med gästrike-

en egen stämma.

i trådarna under seminariet.

dansare visar prov på lokala danser

Visingsö, Dan Engman, Framnäs fhsk

nya vänner från hela landet!

med flera lärare från olika folkhög-

Projektet Världens Musik och Dans

skolor bjuder in till spelstunder och

bjuder in elever och deltagare vid folk-

berättar mer om sina utbildningar

högskolor, låtverkstäder och dylikt att

för nyfikna. Infodisken har alla namn

gå workshop tillsammans för några av

och tider.

Sveriges allra främsta musiker, dansa-

15.00-16.30

spelmansstämma/festival/ gala.

Workshop 1, Konserthuset

Arr: Projektet Världens Musik och

Berättaren Kiriaki Christoforidis

Dans/Kulturens

Dans i samarbete med huvudmännen

återkommer med en workshop

Sveriges Spelmäns Riksförbund,

som gjorde succé på galan i Malmö.

Flamencon bortom
stereotyperna

Riksförbundet för Folkmusik och

Nu något längre och med begränsat

Dans, Svenska Folkdansringen,

antal deltagare. Du bjuds in till en

Eric Sahlström Institutet och

rolig, nyttig och kreativ stund kring

Kulturens Bildningsverksamhet.

mellansnack, hur man presenterar,

gör på scen. Storytelling för musiker

från Gästrikland. Workshop kl 17.00

Jennikel Andersson, Braheskolan

eller dylikt: Kom och spela med

vid jamhörnan/dansgolvet vid nästa

man presenterar, vad man säger och
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fhsk, Patrik Andersson, Malungs fhsk,

dansar/sjunger i en låtverkstad

och trix som kan komma till nytta

kreativ stund kring mellansnack, hur

WORKSHOPS

skolor/yrkeshögskolor eller spelar/

Nästa låt handlar inte
om kärlek – mellansnack
för musiker

gare. Du bjuds in till en rolig, nyttig och

instrument, din röst eller dina dans-

helt enkelt. Max deltagarantal 16.
Arr: Riksförbundet för Folkmusik och

15.30-16.15 Bo Linde, Konserthuset
En interaktiv, intensiv workshop om
flamencons rikedom som konstnärligt
kunskapsfält och identitetsskapande
konstform. Workshopen leds av Beata

re och pedagoger. Här får man träffas
och lära sig några nya låtar, danssteg

Kom och pröva på!

vad man säger och gör på scen.
Storytelling för musiker helt enkelt.

17.00-18.00 Bo Linde, Konserthuset

Max deltagarantal 16.

Några av Gästriklands lokala varianter

Arr: Riksförbundet för Folkmusik

på polska, vals, schottis och polka

och Dans/Kulturens

lärare. Syftet med boken är att ge

Folkmusikläger
för ungdomar

musiklärare goda och gemensamma

15.00-16.00 Solitude, Konserthuset

Riksförbund, Riksförbundet för

förutsättningar att undervisa elever

Några av våra mest erfarna ledare

Folkmusik och Dans, Eric Sahlström

i folkmusikaliska instrumentala och

delar med sig av sina erfarenheter

Institutet, Malungs folkhögskola

vokala traditioner. Vi bjuder in intres-

kring folkmusiklägret TON-lägret i

och Kulturens Bildningsverksamhet.

serade musiker att ta med sig vilket

Medelpad. Vad krävs av handledarna,

akustiskt (inkl sång) instrument som

samarbetspartners, bidragsgivare och

helst och få några smakprov. Ledarna

arrangörer? Vad lockar ungdomarna

visar upp boken, förklarar hur den

att återkomma? Detta följs av frågor,

Dansa sörmländsk
slängpolska
med Bert Persson

kan användas och spelar tillsammans

funderingar och erfarenhetsutbyte

14.45-15.30 Bo Linde, Konserthuset

och Bollywood. Praktiskt arbete blandas

med workshopdeltagarna låtexempel

bland seminariedeltagarna.

Bert Persson deltog 1974/75 i upp-

med teoretisk genomgång av t ex

ur den. Ledare är de tre pedagogerna

Medverkande: Gun-Britt Hermansson,

tecknaren och dansforskaren Henry

sångernas betydelse. Leds av

som arbetat fram materialet Isak

Medelpads Folkmusikförbund

Sjöbergs arbete med att rekonstruera

Sanaya Singh.

Björklund, fiolpedagog, Ingrid Ekman,

Kursansvarig för tonläger

och levandegöra den sörmländska

flöjtpedagog och Ida Blomqvist sång,

Lotta Andersson, folkmusiker, f.d.

slängpolskan, som Sjöberg tecknat

kör- och pianopedagog.

tonlägerdeltagare, numera handledare

upp under 1950- och 60-talen. Under

Workshops för låtverkstäder, folkhögskolor m m

Hurrbau är ett gotländskt treårigt

Arr: Sveriges Spelmäns Riksförbund

workshopen får du under ledning av

16.30-19.00 f d Katolska kyrkan

Workshop 2, Konserthuset

projekt i form av ett världsmusikstor-

i samarbete med Riksförbundet för

Bert utforska dansens olika moment

Sommarens hits spikas nu! Du som

Ditte Andersson, Eric Sahlström

Lör 20/4

band under ledning av Håkan Renard

Folkmusik och Dans, Svenska Folk-

och improvisationsmöjligheter.

är elev på en av landets alla folkhög-

Institutet, Per Eckerbom, Lunnevads

11.00-17.00 Foajén, Konserthuset

material för kultur- och musikskole-

30

15.00-16.30

14.30-17.30 Boulogne, Konserthuset

Unga Glysar är ett nytt pedagogiskt

Nästa låt handlar inte om
kärlek – mellansnack för
musiker

Arr: Svenska Folkdansringen i
samarbete med Sveriges Spelmäns

Alving, flamencodansare och danspedagog med flera års erfarenhet
som huvudlärare för ämnet flamenco

presenteras och instrueras av Benno

på Dans- och Cirkushögskolan.

Eriksson tillsammans med spelman

Indisk dans med Sanaya
Singh

Gästriklands Folkdansring.

Tony Wrethling och dansare från
Medarrangörer till alla danswork-

16.15-17.00 Bo Linde, Konserthuset

shops: Dans- och Cirkushögskolan

En workshop med överblick kring

och Svenska Folkdansringen.

indisk klassisk dans, indisk folkdans

L ÖR 2 0 / 4

Spela med lärare från
folkhögskolor med
folkmusikprogram
11.00-12.00
13.00-17.00

MÄSSAN
Ca 40 utställare visar upp sig
på mässan. Fri entré.

Fre 19/4
11.00-18.00 Foajén, Konserthuset
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Musikaliska mirakel och kropps-

Lör 20/4

mellan RESiDANS och Andersson

liga uppenbarelser - livemusik,

Tor 18/4

Jam, häng, öppen scen
och dans

holms Kulturförvaltning och konstnärsnämnden. RESiDANS drivs av Lands-

Praktik och metod med korta inspel

och Tennstopet. Kvällens husgudar:

19.00-24.00 Scandic CH Hotell

tinget Dalarna, Musik Gävleborg och

från RESiDANS, Folkteatern Gävle-

VALKYRIEN ALLSTARS - ett av

Spellista: Gunnar Brandin

Musik i Uppland, Folkmusikens Hus,

borg, Gottsunda Dans & Teater. Prak-

Norges bästa liveband och med sitt

070-377 13 33

Musik i Dalarna, Dans i Dalarna, Ljus-

tisk arbetsdemonstration med CarlOlof

alldeles egna sound av hardingfelor

Arrangör: Projektet Världens Musik

dals Kommun, PJDC – Per Jonsson

Berg kring det koreografiska arbetet

och sång bjuder de publiken på en

och Dans i samarbete med huvud-

Dance Center, Dans i Uppland, Eric

med RESiDANS Efterföljande diskus-

oförglömlig musikupplevelse. Folk-

männen Sveriges Spelmäns Riksför-

sioner och publiksamtal.

liga tongångar som drar åt rock och

Sahlström Institutet. Stöds av Kultur-

bund, Riksförbundet för Folkmusik

Deltagare: Marcus Hellsten/Arabella

country uttryckt med en underbart

rådet & Bilda.

och Dans, Svenska Folkdansringen,

brutal ärlighet som får själen att vilja

Eric Sahlström Institutet och

dansa! Går på scen kl 24.00.

Kulturens Bildningsverksamhet.

Dessutom: Klubb 7 - Stockholms

Lyons, Folkteatern Gävleborg. Sofia

Fre 19/4

Nohrstedt, RESiDANS, Lotta Gahrton,

RESiDANS och
Örjan Andersson presenterar

Folkdansens
iscensättningar

Olof Berg koreograf och Anna Öberg,

SAW (Spelmans After Work)

till Gävle och bjuder på det senaste,

10.00-13.00

Karmer kring blå

18.00-02.00 Tennstopet

roligaste mest dansanta den unga

14.30-15.30

19.00 Gävle Teater

folk och världsmusikscenen kan

22.00-24.00

Till föreställningen Karmer kring blå har

erbjuda. Festen är ett faktum! Klädsel:

Musikbiblioteket, Konserthuset

Örjan Andersson knutit till sig ett välrenommerat team som bl.a. är aktuellt

Jam på Blå Scenen

temat och var med i vår tävling med

Fritt spel

14.00-17.00

chans att vinna finfina priser.

18.00-02.00 Tennstopet

19.00-22.00

11.15-12.25 Boulogne, Konserthuset

Tors 18/4

Jam på Blå Scenen

fullständigt valfri men tolka gärna

i uppsättningen Werther på Dramaten i
Stockholm. Vilka är dessa? Koreograf
Örjan Andersson har bl.a. arbetat för

10.00-11.10
Boulogne, Konserthuset
Vad står folkdans för idag, 2013?
Vilka idéer och ideologier vilar våra
ställningstaganden på? Ända sedan
begreppet ”folkdans” myntades i
början på 1800-talet så har folkdansen
använts för ideologiska och politiska

Gottsunda Dans & Teater samt Carldansare.
Medarrangörer: GDT och
Folkteatern Gävleborg

Kan du Dansa Tyska?
12.30-13.00
Bo Linde, Konserthus
Ett urval av Gästriklands bortglömda
men återfunna danser presenteras

Jam, häng,
öppen scen och dans

Efter-efterfest!
24.00-04.00

Göteborgsoperan. 2012 mottog han

19.00-02.00 Scandic CH Hotell

Stockholms stads Cullbergpris och

Fritt spel

F d Katolska Kyrkan, Scandic CH,

Spellista: Emma Ahlberg

Restaurang Tennstopet

2011 belönades han med SvD:s Opera-

18.00-02.00 Tennstopet

073 059 15 11

När Konserthusets dörrar går igen

pris. Kompositör Hans Appelqvist

och iscensättning av något. Beroende

Arrangör: Projektet Världens Musik

har komponerat ny musik för de två

på vilken idévärld som råder så får

Galet galej!
Tema: ut och in

öppnas kyrkportarna till f d Katolska

och Dans i samarbete med huvud-

kyrkan med musikfyllt galejande utöver

riksspelmän som medverkar i föreställ-

folkdansen olika uttryck, iscensättning-

männen Sveriges Spelmäns Riksför-

det vanliga. Årets efter-efterfest

ningen. Scenografi och ljus arbetar

ar. Genom att titta på vad som format

19.00-02.00 F d Katolska

bund, Riksförbundet för Folkmusik

presenteras i f d Katolska Kyrkan,

trion SuToDa med som tidigare verkat

folkdansens olika uttryck kan vi öka vår

Alice hamnade i underlandet och

och Dans, Svenska Folkdansringen,

Scandic CH, Restaurang Tennstopet.

både på Dramaten och på Stockholms

medvetenhet om vad det är vi kommu-

drack te med kaniner. Ockelbo-Daniel

Eric Sahlström Institutet och

Mingla, dansa, jamma och festa vidare

Stadsteater. Nina Sandström har tagit

nicerar med vårt dansande, om vi

blev plötsligt prins. Några ungdomar

Kulturens Bildningsverksamhet.

natten lång. Olika artister kommer

fram kostym för produktionen.

är inkluderande eller exkluderande.

presenteras under natten och festen.

Dansare: Andreas Berchtold, Linda

Föreläsare: Bert Persson

Arrangörer: Kulturens Bildnings-

Reinered, Magnus Samuelsson,

Panel: Anna Öberg från SPÅR,

föreställning. Projektet utvecklade

verksamhet i samarbete med Eric

Torill Steinjord och Anton Schneider.

Andreas Berchtold från RESiDANS

deltagarnas talanger som dansare

Sahlström Institutet, Malungs Folk-

Musiker: Pontus Estling och

och Sinkelipass, Beata Alving från

eller musiker, lärde dem att skapa en

högskola, Riksförbundet för Folkmusik

Ellinor Fritz.

Dans och Cirkushögskolan

produktion och inte minst att arbeta

23.00-24.00
Musikbiblioteket, Konserthuset

från Värmland gjorde 80-talets snits-

Dramaten, Operan i Stockholm och

syften. Folkdans har aldrig existerat
som något eget utan alltid i relation till
något annat, som en representation

av Benno Eriksson och dansare från
Gästriklands Folkdansring till fiolspel
av Tony Wrethling.

Nordic Dance
14.00-14.45 Bo Linde, Konserthuset
Nordic Dance är ett nordiskt dansutvecklingsprojekt som drivs av Norges
Ungdomslag, i samarbete med andra
nordiska organisationer. Sex talanger
inom folkmusik och dans från Norge,
Sverige, Finland och Danmark har
under 2012 tillsammans skapat en

upp och det är alldeles, alldeles fan-

Visstuga: Sjung, lyssna
och lär tillsammans
med Visnätet vid Eric
Sahlström Institutet

tastiskt. Vardagsrummet är på gatan

22.00-22.30

och Dans (RFoD), Svenska Folkdans-

residans.wordpress.com

Moderator: Susanne Holst, etnolog

tillsammans i en stor ensemble.

och skogen i kyrkan. Mixat, rörigt,

Musikbiblioteket, Konserthuset.

ringen, Klubb 7, Folk You, EDGE

www.anderssondance.com

Umeå Universitet

Projektledare har varit Nina Fjeldet.

festligt och roligt.

Värd: Karin Eriksson Back

konst & design och Malmö Folk.

Föreställningen är en samproduktion

Medarrangörer: DOCH, ESI Tobo

Utbildnings- och konstnärligt ansvar

igaste mash-up och blev den breakdansande hallingruppen Jösse Halling
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DANS

bästa folkklubb, Klubb 7 kommer

Fre 19/4

Scenen, Dansen
och Berättandet

karaoke i f.d. Katolska, Scandic CH

performance, dansgolv, konst och

SPELA SJÄLV
& MINGLA

Dance med stöd av Kulturrådet, Stock-

Breakers. Allt är upp och ner, ner och
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i projektet hade Vegar Vårdal (Norge)
och Paula Kettu (Finland). Folk &
Världsmusikgalan i Gävle är stolta att
presentera en del av tankarna med
ungdomsprojektet och visar ett smakprov från showen. Deltagare är Rikke
Rasmussen (Danmark), Anbjørg Myhra
Bergwitz (Norge), Frida Olausson
(Sverige), David Strömvall (Sverige),
Anna-Karin Andersson (Sverige) och
Fabian Brave (Sverige).

Kom och pröva på!
17.00-18.00 Bo Linde, Konserthuset
Några av Gästriklands lokala varianter
på polska, vals, schottis och polka
presenteras och instrueras av Benno
Eriksson tillsammans med spelman
Tony Wrethling och dansare från Gästriklands Folkdansring.
Medarrangörer till dansworkshopsen:
DOCH, Folkdansringen, Norges Ungdomslag

Workshop i sörmländsk
slängpolska

Öppet dansgolv
med livemusik

14.45-15.30 Bo Linde, Konserthuset

Bo Linde, Konserthuset

Bert Persson deltog 1974/75 i upp-

22-22.30 Tony Wretling

tecknaren och dansforskaren Henry

22.30-23 Patrik Andersson

Sjöbergs arbete med att rekonstruera

23-23.30 Emilia Amper

och levandegöra den sörmländska

23.30-24 Agneta Stolpe

slängpolskan, som Sjöberg tecknat

Medarrangörer till Öppet Dansgolv:

upp under 1950- och 60-talen. Under

Kulturens Bildningsförbund

workshopen får du under ledning av
Bert utforska dansens olika moment

Lör 20/4

och improvisationsmöjligheter.

Flamencon bortom
stereotyperna

Bo Linde, Konserthuset

15.30-16.15 Bo Linde, Konserthuset

22-22.30 Bridget Marsden

En interaktiv, intensiv workshop om

22.30-23 Olof Misgeld

flamencons rikedom som konstnärligt

23-23.30 Johanna Karlsson

kunskapsfält och identitetsskapande

23.30-24 Johanna Bölja

konstform. Workshopen leds av Beata

Medarrangör till Öppet Dansgolv:

Alving, flamencodansare och dans-

Studieförbundet Bilda GävleDala

pedagog med flera års erfarenhet
som huvudlärare för ämnet flamenco
på DOCH.

Indisk dans
16.15-17.00 Bo Linde, Konserthuset
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Öppet dansgolv
med livemusik

En workshop med överblick kring indisk
klassisk dans, indisk folkdans och
Bollywood. Praktiskt arbete blandas
med teoretisk genomgång av t ex sångernas betydelse. Leds av Sanaya Singh.

INTERNA MÖTEN
Under Folk & Världsmusikgalan passar många av genrens organisationer
på att förlägga årsstämmor och andra
möten till galadagarna. Här är några av
de möten som arrangeras i Gävle under
galan 2013:
Tors 18/4: Samverkansrådet för
regionala danskonsulenter
Tors 18/4: Möte om nordiskt samarbete
med Nordisk Folkmusikkommitté
och gäster
Lör 20/4: Pedagogträff för lärare vid
folkhögskolor och yrkeshögskolor - Eric
Sahlström Institutet bjuder in till möte för
lärare vid folkhögskolor och yrkeshögskolor med folkmusik- och/eller -dansutbildningar. Här kommer dagsaktuella
ämnen att diskuteras.
Lör 20/4: Visnätet, nätverksträff Visnätet är ett nätverk för den folkliga
visan. Det drivs av Eric Sahlström Institutet. Under Folk & Världsmusikgalan kommer nätverket att träffas ett par gånger
för att diskutera dagsaktuella ämnen
inom fältet, inspireras och
sjunga tillsammans.
Lör 20/4 - Sön 21/4: Svenska Folkdansringen ordförandekonferens
Sön 21/4: Årsstämma Sveriges
Spelmäns Riksförbund
Sön 21/4: kl 10 Arrangörsseminarium –
Riksförbundet för Folkmusik och Dans,
RFoD/Kulturens
RFoD inbjuder musikarrangörer med
stöd från Kulturrådet till samtal om
framtidens arrangörsstöd och om
regionaliseringen av kulturlivet. Hur tar
vi plats i regionaliseringsprocesserna?
Hur lever vi upp till statens krav om ökad
professionalitet? Hur samarbetar vi kring
turnéer – nationella och internationella?
Vilken service behöver arrangörerna
från sin riksorganisation? Vilka är våra
viktigaste kulturpolitiska krav?
Sön 21/4: kl 12.30 Medlemsmöte
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Sön 21/4: Ta Plats – mentorprojekt/
nätverk internt seminarium
– RFoD / Kulturens

Bilda stödjer ett blomstrande folkmusikliv!
Studieförbundet Bilda jobbar aktivt för att
främja folkmusiken och dansen i Sverige.
Möt oss på Folkmusikfestivalen i Saltoluokta, Umefolk, Hovrastämman, Bingsjöstämman, Hagenfesten, Kallstämman,
Delsbostämman, Ethno, Linköpingsfestivalen, Lerdalsstämman, Årets unga folkmusikbandtävling, Folkmusiknatta, Eileens
folkfest i Lidköping, Folkrot med flera!

Lotta, folkmusikkonsulent i Bilda.
Studieförbundet Bilda finns i hela Sverige.

FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK I SVERIGES RADIO P2

NYA KLINGAN
P2 LIVE
LÖRDAGAR 15-18

TISDAGAR 19-22
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FOLKMUSIKENS HUS

Vi stöjder
det fria
musiklivet

ME

D

BERÄTTARLADAN SUNNE 2013

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

U

Av Selma Lagerlöf i regi av Leif Stinnerbom
Musik av Magnus Stinnerbom

och
k
l
o
F
r
e
j
… stöd
galan!
k
i
s
u
m
s
d
l
vär

musik
”Nordisk folk
dans”
möter modern

”

Egentligen handlar det bara om en
skön känsla, både före, under och
efter konserten. Där man träffar
vänner och upptäcker hur mycket
roligare det blir när musiken är
på riktigt. Live liksom...

d, Malmö,
ve i Härnösan
li
r
la
e
sp
rn
o
Falun.
Gjallarh
stersund ochbolaget.se
Ö
å,
e
m
U
l,
al
onst
Sundsv
: www.scenk
éplan på

komplett turn

www.gavlekonserthus.se
facebook.com/gavlekonserthus
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Musikalliansens huvuduppgift är att vara
arbetsgivare för frilansande musiker.
Musikalliansen stödjer även det fria
musiklivet genom kompetensutveckling,
seminarier, öppna samtal och samarbeten
med andra aktörer på musikområdet.
Musikalliansen bedrivs i bolagsform
och ägs av Svensk Scenkonst, Svenska
Musikerförbundet, Symf, Teaterförbundet
och Trygghetsrådet TRS.
Verksamheten finansieras med statligt
anslag via Statens Kulturråd.

Bengan Janson & Malin Foxdal,
Johan Hedin & Esbjön Hazelius,
Olov Johansson & Catriona McKay,
MP3...

Rösten för det
fria musiklivet!

AKUSTISKT
I TOBO
Folkmusikfestival
25 maj 2013

Nära,
akustisk och
i världsklass.

2013/2014

SÖK

NU!

TOBO

Kurserna

ETTÅRIGA UTBILDNINGAR
• FIOL
• NYCKELHARPA
• FOLKDANS

FOLKMUSIKCENTRUM
Det här finns också på ESI:

UNGDOMSKURSER
SOMMARKURSER RESIDANS
FOLKMUSIKFESTIVAL
KONSERTER DISTANSKURSER
”VÄRLDENS MUSIK OCH DANS”

HANDLINGSPLAN NÄTVERK
BARNNYCKELHARPOR
HELGKURSER DANSKVÄLLAR
NYCKELHARPSBYGGE
UPPLANDS LÅTVERKSTAD
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Samarr:

www.musikcentrumriks.se

www.esitobo.org
info@esitobo.org
+46 (0) 295 - 342 90

ingaR

RötteR med v

Riksförbundet för Folkmusik och dans
RFod på språng – hänger du med?
www.rfod.se – ny hemsida i utveckling
www.folk.nu – folkmusikkatalog
med nya tjänster – är du med?
www.folkyou.se
– för unga av unga
www.katapult.nu – alla ska med!
– mångfald i Sverige
gå med i RFod under Folk- och världsmusikgalan på
plats i gävle med 100 kr i rabatt. Är du inte med på galan
i gävle – får du 50 kr i rabatt
om du går med under april
eller maj – anmäl dig på
www.rfod.se och betala in
avgiften på pg 771 08-9

R
F
o
D

Riksförbundet för
Folkmusik & Dans

26/4 Nordic/Big Fox/Pace
27/4 Dilane balkanparty
4/5 Hir/Kongero på Musik & Teatermuséet
8/5 Open Stage
11/5 Golbang
17/5 Hal & Nikolaj/Daniel & Emma
25/5 Melech Mechaya
Som medlem i RFoD eller Stallet får du rabatt
på inträdet och info om kommande evenemang.

Svenska Folkdansringen
Smakprov
urur
2013
års
aktiviteter:
Smakprov
Smakprov
Smakprov
ur
ur2013
2013
2013
års
års
års
aktiviteter:
aktiviteter:
aktiviteter:
Zornmärkesuppspelningarna
i Tobo
10-14
juni
Zornmärkesuppspelningarna
Zornmärkesuppspelningarna
Zornmärkesuppspelningarna
iiTobo
iTobo
Tobo
10-14
10-14
10-14
juni
juni
juni
Riksspelmansstämma
i Österbybruk
1515
juni
Riksspelmansstämma
Riksspelmansstämma
Riksspelmansstämma
iiÖsterbybruk
iÖsterbybruk
Österbybruk
15
15
juni
juni
juni
Spelmansstämma
påpå
Skansen
3131
augusti
Spelmansstämma
Spelmansstämma
Spelmansstämma
på
på
Skansen
Skansen
Skansen
31
31
augusti
augusti
augusti
Svenska
Folkdansringen
värnar
om
demokrati
och
rättvisa.
ViVi
vill
förvalta
vårt
kulturarv
och
Svenska
Svenska
Svenska
Folkdansringen
Folkdansringen
Folkdansringen
värnar
värnar
värnar
om
om
om
demokrati
demokrati
demokrati
och
och
och
rättvisa.
rättvisa.
rättvisa.
Vi
Vivill
vill
vill
förvalta
förvalta
förvalta
vårt
vårt
vårt
kulturarv
kulturarv
kulturarv
och
och
och
gör
det
med
övertygelsen
om
att
alla
människor
ärär
lika
mycket
värda
och
skall
bemötas
med
gör
gör
gör
det
det
det
med
med
med
övertygelsen
övertygelsen
övertygelsen
om
om
om
att
att
att
alla
alla
alla
människor
människor
människor
är
ärlika
lika
lika
mycket
mycket
mycket
värda
värda
värda
och
och
och
skall
skall
skall
bemötas
bemötas
bemötas
med
med
med
respekt
för
sin
särart.
Trygga
i vårt
kulturarv
samverkar
vivivi
med
kulturer
från
hela
världen.
respekt
respekt
respekt
för
för
för
sin
sin
sin
särart.
särart.
särart.
Trygga
Trygga
Trygga
i ivårt
ivårt
vårt
kulturarv
kulturarv
kulturarv
samverkar
samverkar
samverkar
vimed
med
med
kulturer
kulturer
kulturer
från
från
från
hela
hela
hela
världen.
världen.
världen.

Stallgatan 7, (T) Kungsträdgården

www.stallet.st

ger ut tidningen Spelmannen
u stöder låtkurser för stora och små
erbjuder förmånlig instrumentförsäkring u uppvaktar politiker och samverkar
representerar 24 medlemsförbund med nära 7 000 medlemmar
arrangerar kursen ”Allsvenskan i folkmusik”
samarbetar i projekt som Världens Musik och Dans, Ethno och Folk &
Världsmusikgalan med hela folkmusik- och danslivet i Sverige och Norden

www.folkdansringen.se
www.folkdansringen.se
www.folkdansringen.se
www.folkdansringen.se
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www.spelmansforbund.se
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Ur programmet för Stallet Folk & Världsmusik i vår

BARNENS EGEN KORRÖFESTIVAL
:: SOMMARKURSER :: BILJETTER
på tickster.se :: NYHETSBREV på
mailen :: KORRÖ UNGDOMSLÄGER
Få PROGRAMBOKEN i brevlådan ::
Allt om detta på:

Hoven Droven
Kjell-Erik Eriksson
Jens Comén
Siri Karlsson
Lyy
Kongero
Beata Bermuda
GUF
Per Eckerbom Band
Bollnäsbygdens
Spelmanslag
Lily Mountain Band
The Erotica Project
Listan fortsätter...

www.korrofestivalen.se
Musik i Syd samarbetar med det fria folk- och världsmusiklivet och medverkar till... Offentliga konserter Lyy,
Bålgetingen, JPP, Limbohofvet, Miriam Aïda Trio Barn
och unga-produktioner Vinden o havet, Molly på rymmen Spelmansstämmor Hagsta, Degeberga, Markaryd
Festivaler Backa, WorldMix, Mossagårds, Mundekulla

41

Kulturens eget studieförbund

Svenska Folkdansringen, Sveriges Spelmäns Riksförbund (ssr)
och Riksförbundet för Folkmusik och Dans (rfod) har varit med
och stiftat studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet.
Inom folk- och världsmusik samarbetar vi även med Eric
Sahlström Institutet och Malungs Folkhögskola.

Vi sätter kompositören
i centrum
SKAP är de yrkesverksamma musikskaparnas organisation i Sverige.
Vi ser till att villkoren för yrkesmässigt musikskapande är goda. SKAP
bedriver påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder medlemsservice som utbildningar och rådgivning, samt är huvudman i Stim.
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Du kan bli medlem i SKAP om du är yrkesverksam upphovsman och
varit Stim-ansluten i minst tre år.
Besök oss på www.skap.se

NÄSTA
ÅR
SES
VI
PÅ
NÄSTA ÅR SES VI PÅ
NORRLANDSOPERAN
NORRLANDSOPERAN
I IUMEÅ
UMEÅ
Folk& &världsmusikgalan
2014
Folkvärldsmusikgalan 2014
stapelnpå
på NorrlandsOperan
NorrlandsOperan
gårgår
avav
stapeln
i Umeå
den21.2.Väl
21.2.Väl mött!
mött!
i Umeå
den
www.norrlandsoperan.se
www.norrlandsoperan.se

Folk & Världsmusikgalan är en manifestation för en konstnärlig
genre i snabb utveckling och professionalisering. Genren har en
allt större och bredare publik, men den tänjer också på sina egna
gränser, vidgar vyerna och förnyas.
Galan utvecklar och förnya sina former hela tiden. På fyra år har
galan vuxit från en konsert med prisutdelning till ett nästan
oräkneligt antal evenemang som förstås har den av P2 direktsända
konserten och prisutdelningen som sin höjdpunkt.
I år präglas galan av teman som barn och unga, dans, Norden och
mångfald. Vi välkomnar visgenren och betonar att mångfald och
solidaritet är en förutsättning för genrens utveckling. Tänkta teman i
Umeå 2014 är Europa, minoritetskultur med fokus på de samiska och
tornedalsfinska kulturerna, berättande och folkmusik samt jämställdhet.
Galan är unik. Det är fantastiskt glädjande att så många hörsammat
inbjudan till samarbete. Och vi hoppas på att än fler ska
engagera sig nästa år. Ingen annan kulturgenre kan visa upp ett
evenemang med denna bredd på arrangörer och samarbetspartners.

Tack alla ni – vi som gör galan möjlig

Galan arrangeras av Musik Gävleborg | Gävle Konserthus | Riksförbundet för Folkmusik och Dans | Eric Sahlström Institutet
Sveriges Spelmäns Riksförbund | Svenska Folkdansringen | Sveriges Radio P2
i samarbete med och med stöd av SKAP - SvENSKA Kompositörer av Populärmusik | Kulturens Bildningsverksamhet | Studieförbundet Bilda
Folkmusikens Hus | Länsmusiken i Stockholm | Scenkonstbolaget | Norrlandsoperan | Musik i Halland | Musik i Syd | Kultur i Väst | Mix Musik
Scenkonst Sörmland | Musikalliansen | Musikcentrum Riks | Svenskt visarkiv | Urkult | Statens Kulturråd | Statens Musikverk | ABF | GÄVLE KOMMUN
Folkteatern i Gävleborg | Umefolk och spelmansförbunden i Hälsingland, Gästrikland och Dalarna | KULTURRUM | NORDISK FOLKMUSIKKOMMITTÉ

F o r m : R O L F C A R L W E R N E R T r y c k : G ävle O F f s et F o t o : M ic h ael G u s taf s s o n | G ora n J ame s D jordjevic | Å s a E dli n g | He n rik P eel | Håka n L ar s s o n | J o n Herrda h l
M at s B äcker | J o h a n M arguli s T h oma s F a h la n de | T obia s A n n erfeldt | J o h a n n a Hedborg | L otta A n der s s o n | P eter A h lbom | T h or n U llberg | M U S I K G Ä V L E B O R G

En unik gala

