Helsingborg 11–19 Mars 2017

GALAKONSERT

Helsingborgs Konserthus 18 mars

NORDIC
SHOWCASE

Dunkers Kulturhus 16–17 mars

GOTHAM LIGHT TEM REHENDI SSIMINUM LACEPTAS REM

Välkommen till folk & världsmusikgalan i helsingborg!
Under hela nio dagar tar folk- och världsmusiken över Helsingborg
med ett späckat program som bjuder på galakonsert, dansuppvisningar,
lunchkonserter, seminarier, utställningar, familjeföreställning, showcases, klubbkvällar och mycket annat. I år har vi utökat antalet dagar
och vi håller bland annat till på Dunkers Kulturhus och Helsingborgs
konserthus. Folk & Världsmusikgalan smyger igång redan på lördagen
den 11 mars med den serbiske dragspelsmästaren Lelo Nika och avslutas
söndagen den 19 mars med familjeföreställningen Fria Fötter av Apolonia. Allt detta är möjligt genom det unika och stärkande samarbete som
finns mellan galans arrangörer och partners.
2017 års tema är dans, där vi tillsammans med våra samarbetspartners
låtit programmet fyllas av en mängd intressanta och dansanta programpunkter. Med anledning av detta har vi därför i årets upplaga av Folk &
Världsmusikgalan instiftat en ny priskategori; Årets dans.
Under planeringen inför Folk & Världsmusikgalan 2017 ville vi visa upp
styrkan och mångfalden i dans- och musikscenen i Helsingborg med
omnejd. Vi har därför ett rikt program av lunchkonserter med lokala
artister på Dunkers kulturhus och en rad kringaktiviteter ute på olika
platser i staden.

Biljetter
Galakonserten

– bokas via Helsingborgs Konserthus
biljettkassa
tel 042-10 42 80
www.helsingborgskonserthus.se
ÖPPETTIDER
Måndag-fredag 13.00-16.30

Konserter på
Dunkers Kulturhus
via Dunkers biljettcentral

tel 042-107400
www.dunkerskulturhus.se
ÖPPETTIDER
Måndag–fredag 10.00–20.00
Lördag–söndag: 10.00–17.00
Vid arrangemang på Dunkers kulturhus
är biljettcentralen öppen fram till
arrangemangets start.

I år kommer flera av Nordens intressantaste och hetaste folk- och värdsmusikakter att spela i Dunkers konserthus under Nordic Showcase. Stora
Galan på lördagskvällen i Helsingborgs konserthus är evenemangets höjdpunkt. Där hyllar vi det bästa från det gångna folk- och världsmusikåret
med fantastiska liveakter och prisutdelning i åtta olika kategorier.
Dessutom kommer Sveriges Radio P2 att spela in delar av festivalen samt
direktsända lördagens galakonsert. Flera evenemang har fri entré och alla
som vill komma och lyssna är välkomna!
Ta med dig vänner och familj när Helsingborg pulserar av musik från
hela världen. Folk- och världsmusikgenren är verkligen stark och spännande just nu!
Niclas Pereira dos Reis Lindblad
Verksamhetsledare för Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Verkställande producent och projektledare Folk & Världsmusikgalan
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GALAKONSERT

GALAKONSERT!
Lördag 18 mars kl. 19.00, Helsingborgs Konserthus

• TIO ARTISTER OCH GRUPPER PÅ SCEN
• ÅTTA PRISER ATT DELA UT

Foto: Peter Ahlbom

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

• DIREKTSÄNDS I SVERIGES RADIO P2

presentatörer
NADIA JEBRIL
Nadia är journalist och programledare, född och uppvuxen
i Skåne och har palestinska rötter i Jerusalem. Verksam på
Sveriges Radio i Malmö. Har synts i SVT i bland annat Packat & Klart och matprogrammet Ät. Just nu hörs hon i P4
Malmöhus och även i program som Karlavagnen med flera.
En engagerad röst som lika gärna pratar samhällsfrågor som
relationer och som har musiken som ett stort intresse i livet.

WWW.FOLKGALAN.SE

OWE RONSTRÖM
Owe spelar fiol, framförallt i evigt unga Orientexpressen,
ett band som mer än de flesta spridit musiken från sydöstra
Europa över Norden, liksom i Gunnfjauns kapell på Gotland där han bor. Numera är Owe professor och etnolog
men han har också en bakgrund som programledare i
radio. Där har han presenterat hundratals program om
folklig musik, som pedagog, skribent och presentatör, inte
minst på legendariska Falun Folkmusikfestival.
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MEDVERKANDE GALAKONSERTEN

Foto Johan Bergmark

Medverkande på galakonserten

ALI QUARTET PLUS
Ali-shaker Ali föddes 1985 i Hassake
i den syriska delen av Kurdistan och
kommer från en musikalisk familj. Han
började spela darbuka, den arabiska
trumman, men bytte när han var 13
till den arabiska lutan saz. Då hade
han redan börjat spela på bröllop för
att försörja sin familj. När han som
19-åring gjorde lumpen i Damaskus
började han spela med de främsta
musikerna, både i Syrien och utomlands. Sedan dess har han spelat på
otaliga inspelningar med många av
arabvärldens största stjärnor. Ali
flyttade till Sverige 2012 där han kunde
förverkliga en av sina stora drömmar
– att få studera musik på akademisk
nivå. Nu har han haft en bejublad
examenskonsert från Kungliga
Musikhögskolan och på galan gör han
nu debut med sitt nya band där han
delar scen med den syriske cellisten
Abdulrahman Koujer, gitarristen Patrik
Bonnet, känd från Sirocco m. fl. band
och dragspelaren Larsemil Öjeberget
som också hörs i duon Symbio.

CARO & EL CLUB
Caro & El Club föddes 2006 när
sångerskan Caroline ”Caro” Schröder
och gitarristen Julian Vigil förälskade
sig i varandra. Deras familjer kom till
Sverige på1970-talet från Uruguay
och den dubbla kulturella identiteten
som präglat bådas uppväxt lyser
tydligt igenom i deras musik. Caro
& El Club debuterade med albumet
”Further On The Way” och har sedan
starten turnerat i Sverige, Europa samt
i Sydamerika. I sitt nya album ”Sigo
Cantando fördjupar Caro & El Club
sitt sound. Tillsammans med producenten Andreas Unge har de skapat
ett nytt sydamerikanskt, musikaliskt
landskap, där lyssnaren förflyttas till
ett filmiskt rum någonstans mellan
Almodóvar och Tarantino. Titelspåret
”Sigo Cantando” är en unik duett med
den välkända svenska artisten Marit
Bergman. Kommer till galan med Isa
Savbrant, bas, Gunnar Thullberg, piano och Johanna Hydén, cello.

DAWDA JOBARTEH
Dawda kommer från Gambia men är
numera bosatt i Danmark. Han kommer från en familj av grioter, berättare,
och han bär vidare ett arv efter en lång
rad erkända koraspelare i familjen.
Han är en nydanare som förenar det
traditionella med nya uttryck, han
spelar gärna den traditionella musiken
hemifrån men lika ofta sysslar han
med crossoverprojekt, experiment
och frijazz med europeiska musiker.
Med sitt band turnerar han över hela
världen. ”Fantastiskt koraspel” sade
fRoots, ”en underbar syntes av det
gamla och det nya” menade AllAboutJazz. Bandet består av Dawda Jobarteh, kora och sång, Preben Carlsen,
gitarr, Nana Osibio, bas, Salieu Dibba,
djembe och Emil Sjunesson, trummor.
Två dansare är också med på scenen.
secondtotheleft.com

caroelclub.com

facebook.com/ali.shakir2
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Foto Märta Thisner

Foto Ulrica Zwenger

DUO NARANJO–WEURLANDER
Chilefödda pianisten Tania Naranjo
och finska dragspelaren Minna Weurlander möttes i kärleken till tango
nuevo. En gränslös duo på ett sätt men
med ett gemensamt temperament i
form av intensitet, styrka, melankoli
och frasering i sin musik. Detta är en
sällsynt samspelt duo som blixtsnabbt
och instinktivt kan växla från att vara
två musiker till ett gemensamt uttryck
som en enda musikalisk kropp. Tania
föddes i Chile och förälskade sig tidigt i
klassiskt piano och chilensk folkmusik.
Hon bor i Malmö och spelar sin egen
musik världen över med orkestrar och
egna grupper. Minna är född i Finland
men musiken tog henne till Sverige där
hon är tonsättare och accordeonist och
regelbundet spelar med orkestrar och i
mer experimentella sammanhang, bl a
inom teater och film. Tanias och Minnas första gemensamma CD Entwined
fick strålande recensioner. På Folk &
Världsmusikgalan blir det denna gång
ett uruppförande, då Tania Naranjo
för Sveriges Radio komponerat ett nytt
stycke för galan.
duonaranjoweurlander.wordpress.com

Foto Stig-Magnus Thorsén

TONI HOLGERSSON
Toni Holgersson har haft en brokig
karriär. Grammisnominerades som
bästa nykomling för första skivan 1989,
släppte fler skivor åren därefter och åkte
på turné med Lisa Ekdahl, Björn Afzelius och Mikael Wiehe. Därefter blev det
tyst men efter tio år av missbruk och
hemlöshet kom Toni sakta tillbaka till
musiken igen. Senaste albumet Nordic
Noir (2016) producerades av sonen
Dante Kinnunen och hyllades i NöjesWWW.FOLKGALAN.SE

guiden med orden ”Det kommer inte ut
någon närmre eller mer angelägen skiva
i Sverige i år. Förmodligen inte nästa år
heller, eller året därpå”. Toni har romsk
bakgrund och från uppväxten har han
med sig något som han beskrivit som
innanförskap i utanförskapet. Han tillhör generationen som såg traditionen
försvinna bortom horisonten, har han
sagt, men i hans berättande sånger lever
den dock vidare.
toniholgersson.com

FÄBOLAND
Med föreställningen Fäboland – ett
slags Thelma och Louise i allmogestil
har någon sagt – har Sara Parkman och
Samantha Ohlanders vänt upp och ner
på folkmusiksverige detta år. Höstens
turné för Riksteatern har överträffat
alla förväntningar. I Stockholm fick
man sätta in en extraföreställning
som sålde slut även den. Nu ger de
norrländska och högskoleutbildade
spelkvinnorna Sara & Samantha tillsammans med Hampus Norén en glimt
av Fäboland på galan. Här härskar
flicktanter ostört och sången är det
bästa vapnet mot skogens faror. Fäboland är en folkmusikkabaré i hemvävt
och ett sätt att ge liv åt en svunnen tid
med mod, kunskap, humor, poesi och
folkmusik av idag.
saraochsamantha.com

ROBERT ”ROBI” SVÄRD
Robi + gitarr = sant. Det var kärlek
vid första ögonkastet, och redan vid
tre-fyraårsåldern upptäckte Robi detta
instrument som ända sedan dess har
inspirerat och fängslat honom. Han är
en flerfaldigt prisbelönt och mycket
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populär gitarrist och är numer ett
välkänt namn i den globala flamencovärlden. Det internationella genombrottet kom 2016 med debutalbumet
”pa’ki pa’ka”. Ett album som hyllats
och omfamnats över hela världen inte
bara av etablissemanget utan även av
lyssnare långt utanför flamencosfären
för sina originella, smarta och vackra
kompositioner. Till vardags håller Robi
till i Göteborg där han tillsammans
med dansaren Ann Sehlstedt driver
Centro de Flamenco La Pantera. Till
galan kommer Robi och Ann tillsammans med den spanske sångaren
Alfredo Tejada.
ayayay.se/robert-robi-svard/

SYSTERPOLSKAN
Det började som ett initiativ från Benny Andersson som ville samla några
av Sveriges bästa kvinnliga spelmän i
en supergrupp. Sagt och gjort. Nu är
gruppen Systerpolskan etablerad och
uppmärksamheten under gruppens
första spelår har varit fantastisk med
många tv-inspelningar och en rosad
debutskiva. Täpp Ida Almlöf, Verf Lena
Egardt och Lena Willemark är alla etablerade och erfarna storspelmän från
Dalarna, Erika Lindgren Liljenstolpe,

Cecilia Österholm och Cajsa Ekstav
lika starka spelkvinnor i Uppland.
Frifot, Gässbikôllor, Siri Karlsson är
några av de grupper medlemmarna
också spelar med. Tillsammans bjuder
denna sextett på äkta spelmansmusik,
strålande samspel och en lika strålande
traditionell repertoar.
facebook.com/systerpolskan/

TULIPALO
Tulipalo! Nere i dalen, längst upp i vårt
gröna avlånga land – i Tornedalen –
har Tulipalo blandat nya och gamla
låtar som aldrig spelats med samma
glöd som nu. Av två riksspelmän från
ovan polcirkeln, kända från Bastubaletten i SVT. Daniel Wikslund, fiol, och
Fredrik Hangasjärvi, dragspel, bildar
Tulipalo, eller eldsvåda på finska. De
tar dig med på en kosackritt längs
Torneälven. En pulserande galopp och
en brinnande passion som väcker liv i
andarna, i bastun, i kyrkbänken, eller
på lunchrasten ...

Foto Lina Engström

Foto Kjell Oscarsson/SR

Foto Marco Glijnis/Kola Productions
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232 STRÄNGAR
Kvistarna bryts i mossan där två unga,
starka kvinnor tar sig fram i en skog av
snåriga slängpolskor, barska schottisar,
dova polskor och med kohornet som
ekar runt stammarna. Vemodet vilar i
dem. Vinden viner i strängarna och du
dras in en känslostorm som berättar
om både skratt och tårar, resor och
drömmar. Duons förkärlek till improvisation och andra stilarter som exempelvis jazz, skapar intressanta arrangemang, skira ljudlandskap och nyfiken
rytmik. Frida Höfling, fiol och kohorn,
och Emma Engström, piano, möttes på
Skurups folkhögskola och har spelat
ihop sedan 2012. Frida kommer ifrån
Helsingborg och Emma från Varnhem
utanför Skara. Sommaren 2016 släppte
de sitt uppmärksammade debutalbum
”Spunnet”.
mcv.se/232-strangar/

danielwikslund.com
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VÅRA PARTNERS

Partner till Folk- och Världsmusikgalan

vi stödjer det
fria musiklivet

Hos oss hittar du fler än 1000
av Sveriges främsta musiker
från det fria musiklivet.
Musikcentrum Riks samordnar Musikcentrum Väst,
Musikcentrum Öst och Musikcentrum Syds artistförmedling
och musikpolitiska arbete nationellt och internationellt.

www.musikcentrumriks.se

WWW.FOLKGALAN.SE
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DET HÄNDER

Nyckelharpslaget 2010

Det händer
under
galaveckan
Lördag 11 mars
Dunkers Kulturhus kl. 19.00 • Samarr: Musik i Syd

LELO NIKA TRIO
En av världens bästa dragspelare med trio och sångerskan
Josefine Cronholm och cellisten Melissa Coleman.
Mer information på sid 14.

söndag 12 mars
Stadsbiblioteket, Bollbrogatan 1, kl. 12. 00
Fri entré • Samarr: Studiefrämjandet

VISKONSERT
Visans vänner i Helsingborg fyller 70 år under 2017. Den
12 mars är Evert Taubes födelsedag som föreningen årligen
firar med en konsert. Denna gång kommer Visans Vänner
att skildra föreningens musik genom en minneskavalkad av
de 70 åren.
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Allra Käraste Syster

Dunkers Kulturhus kl. 15.00 • Passar 7-10 år
Samarr: Folkuniversitetet och UNGA Musik i Syd

ALLRA KÄRASTE SYSTER
”Allra käraste syster” är en av Astrid Lindgrens mest älskade och dubbelbottnade barnböcker. Den handlar om tillhörighet och fantasins kraft som räddar oss från ensamhet.
Sångerskan och låtskrivaren Sofia Thelin har tonsatt boken
och skapat en folkmusikalisk visopera med dragning åt
både renässansmusik och nutida musik. Det är en musikföreställning där visa, folkmusik, barnröster, nycirkus och
ljusprojektioner blandas. Med två barnsolister, en orkester
med några av Malmös främsta folkmusiker och artister
från Cirkus Saga.

måndag 13 mars
Dunkers Kulturhus kl. 12.00 • Fri entré

ÅSBO SPELMÄN, NYCKELHARPSLAGET 2010,
CAMP FIRE HEROES
Åsbo Spelmän leds av riksspelmännen Laif och Ninni Carr
och består av amatörer och proffs med låtar från nordvästra
Skåne som gemensam nämnare. Nyckelharpslaget 2010
består av spelmän från Helsingborg och Ängelholm med
omnejd medan Camp Fire Heroes är en skånsk riksspelman och en tvättäkta amerikan som livar upp stämningen
runt lägerelden med trallvänliga låtar.

FOLK- & VÄRLDSMUSIKGALAN
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tisdag 14 mars

Onsdag 15 mars

Dunkers Kulturhus kl. 12.00 • Fri entré

Dunkers Kulturhus kl. 12.00 • Fri entré

NINNI OCH LAIF
Ninni och Laif Carr är riksspelmän, pedagoger, arrangörer
och stora entusiaster närdet handlar om folkmusik och
dans. De driver Spelmansgården i Hjärnarp där de förutom
kursverksamhet också arrangerar festivalen Folkrot. De
leder spelgrupper som Åsbo spelmän och är aktiva på en
mängd plan i det skånska folkmusiklivet. Deras barn har
spelat sedan de rest sig ur vaggan och flera är idag professionella musiker. Här blir det sannolikt låtar från nordvästra Skåne som är familjen Carrs hemmaplan.

INDISK MUSIK MED DAKSHIN
Den indiska flöjtisten och sångerskan Shantala Subramanyam spelar venu, en traditionell bambuflöjt och leder
denna trio som specialiserat sig på sydindisk musik. Född
i Bangalore där hon började spela i unga år. Solist och
pedagog verksam både i Sverige och i Indien. I trion ingår
violinisten och sångerskan Shradha Ravindran och den
unga talangfulla slagverkaren Anirudh Bhat som spelar
den sydindiska trumman mridangam.
Stadsbiblioteket, Bollbrogartan 1, kl. 12.00 • Fri entré

Mariakyrkan, Mariatorget kl. 19.00 • Fri entré

MÖTE I MIXTUREN
Pär Moberg, folkmusiker på saxofon, pedagog och kompositör med rötterna i svensk folkmusik men ett stort
intresse för musik från östeuropa och mellanöstern, möter
Karin Johansson, kyrkomusiker, orgellärare, organist, och
professor på Musikhögskolan i Malmö. På det varierade
programmet står svensk, arabisk och judisk folkmusik
samt lite Buxtehude på toppen.

NYCKELHARPSLAGET
Nyckelharpslaget 2010 bildades år 2010, därav namnet,
och består av spelmän från Helsingborg, Ängelholm,
Vejbystrand och Skurup. Spelar låtar och sjunger visor från
olika delar av landet, av naturliga skäl en hel del låtar från
Uppland som är nyckelharpans centrum.

King´s Corner, Drottninggatan 1 kl. 19.00 • Fri entré

KLIRRPA
Klirrpa är en grupp från Helsingborg bestående av Karin
Wallin och ytterligare tre musiker som möttes i mitten av
70-talet. Klirrpa spelar svensk folkmusik med förkärlek för
skånska låtar kopplade till den lokala danstraditionen. Här
blir det låtar och visor där man gärna får sjunga med. Karin Wallin, fiol, nyckelharpa, Claus Bengtsson, gitarr, sång,
Sven Göransson, fiol, sång, Gina Nyander, tvärflöjt, sång.

Dunkers Kulturhus kl. 19.00 • Samarr: Musik i Syd

ALE MÖLLER BAND
Exklusiv konsert med Ale Möller Band, mer information
se sidan 14.
Dakshin

WWW.FOLKGALAN.SE
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232 strängar

Torsdag 16 mars
Dunkers Kulturhus kl. 12.00 • Fri entré

232 STRÄNGAR
Frida Höfling, fiol och kohorn, och Emma Engström, piano, bildar denna nya och uppmärksammade duo som också framträder på galakonserten på lördag. Duons förkärlek
till improvisation och andra stilarter som jazz, skapar
intressanta arrangemang, skira ljudlandskap och nyfiken
rytmik. Frida och Emma möttes på Skurups folkhögskola
och har spelat ihop sedan 2012. Frida kommer ifrån Helsingborg och Emma från Varnhem utanför Skara.

Dunkers Kulturhus kl. 18.00–22.30 • Fri entré

NORDIC SHOWCASE 1
Konsert med några av Nordens bästa folkmusikgrupper,
se program på sidan 17.

Skenet
King´s Corner, Drottninggatan 1, kl. 19.00 • Fri entré

ST PATRICK´S DAY!
Fira den irländska nationaldagen – en dag för tidigt!
Irländsk musik på pub, precis som det ska vara. Kom och
lyssna och spela med!

Fredag 17 mars
Dunkers Kulturhus kl. 12.00 • Fri entré

PER-AXEL OCH JENNY
Jenny Bengtsson, fiol och nyckelharpa och Per-Axel Karlsson, durspel och gitarr. Tillsammans spelar de dansmusik
som den lät vid förra sekelskiftet, ett mäktigt gung och
gärna fräcka harmonier. En samspelt duo där repertoaren
är en mix av traditionella låtar från Skåne, Sverige och
världen tillsammans med egna kompositioner.
Dunkers Kulturhus kl. 17.00–22.30 • Fri entré

Dunkers Kulturhus RumEtt kl. 19.00 • Fri entré

BREAKING TILL FOLKMUSIK?
Jamma med Helsingborgs breakdansare från Föreningen
FeeT när breakdance möter folkmusik. Är du dansare?
Kom förbi och utbyt erfarenheter och ha kul. Är du musiker? Kom förbi tag med ditt instrument och ge dansarna
en match.
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NORDIC SHOWCASE 2
Konsert med några av Nordens bästa folkmusikgrupper,
se program på sidan 17.
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SPELA PÅ KING´S CORNER

Dunkers Kulturhus kl. 22.30–01.00 • Fri entré

FÖRFEST!
Vi värmer upp på Dunkers med musik av Årets Grupp
2016 – Ahlberg, Ek & Roswall och ett exklusivt gästspel
av Folkmusikens Beyoncé – folksångerskan och scenpersonligheten Brita Björs – en krock mellan popdivan och
knätofsen, svensk folkmusik i electronica-pop-gestalt.
Buskspel, servering och dans till spellista hela kvällen.

SSR

Sveriges Spelmäns Riksförbund

King´s Corner på Drottninggatan 1, ett stenkast
från Dunkers och Konserthuset, ser fram emot
att ta emot spelsugna folkmusikanter under
galaveckan. Måndag-tisdag under galaveckan är
det fritt fram att komma och spela fram till 22.00.
Onnsdag spelar folkmusikgruppen Klirrpa från
19.30 men ser gärna att folk sjunger med och på
torsdagen är det irländsk musik som gäller där
det säkert går att haka på. Fredag och lördag är
spelsugna välkomna att spela fram till kl 21.30.

Folk & Världsmusikgalan
Världens Musik och Dans
Dans- och Spelmansstämman
Folk at Heart

www.spelmansforbund.se
WWW.FOLKGALAN.SE
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lördag 18 mars
MUSIK OCH DANS PÅ DUNKERS!
Foajén Dunkers kulturhus, fri entré

SKÅNSKA SPELEMÄN
Medlemmar ur Skånes spelmansförbund värmer upp med
musik.

10.00

DANSFÖRESTÄLLNINGEN RÄNNARSTINA
En grupp ur Folkdansens Vänner, Helsingborg, som jobbar
med att koreografera skånsk folklig dans för scen. På repertoaren finns bl.a. menuett, springdans och engelska, danser
som Börje Wallin har arbetat med att återuppliva. Gruppen har medverkat på kappleken vid folkmusikfestivalen i
Linköping där de vann förstapris i kategorin ”Skickligaste
dansare”.
11.00

11.30 BARN

OCH UNGA SPELAR OCH DANSAR
Skånes barndansare och Skånes barnspelmanslag under
ledning av Ninni Carr.

12.00 HALLANDSFOLK
Hallandsfolk är en ungdomsgrupp som drivs av Region
Halland med riksspelmannen Greger Siljebo som ledare.
12.30 EPOS

KVINNLIGA FOLKMUSIKER FRÅN HELA VÄRLDEN

EPOS är ett svenskt nätverk som verkar för att öka jämställdhet och mångfald inom folk- och världsmusik och
-dans. Musiker och dansare från EPOS har bjudit på
uppskattade framträdanden under många folk- och världsmusikgalor, mycket tack vare stor bredd i uttryck och hög
konstnärlig nivå. I år bjuds det på en bred palett av musik
och dans från många hörn i världen med bland andra
Anette Pooja, Mirja Palo, Anna Cochrane, Mona Johansson, Nina Nu, Olia Tavlaridou, Nadia Luis och Ida Meidell
Blylod. Konserten äger rum i RumEtt.

14.30 KULTURSKOLAN SPELAR
Elever från kulturskolorna i Karlstad och Helsingborg
möts och spelar ihop.
15.00 SKÅNE FOLK YOUTH ENSEMBLE
Sex gånger om året träffas de unga folkmusiker som är
med i Skåne Folk Youth Ensemble. Om somrarna turnerar
man med en egen musik- och dansföreställning.
Dunkers Kulturhus kl. 10.00–16.00 • Fri entré

MÄSSA PÅ DUNKERS
Kom och träffa företrädare för folk- och världsmusikens
organisationer, artister, föreningar, arrangörer e.t.c.
Dunkers Kulturhus kl. 10.00–16.00 • Fri entré

SEMINARIER/WORKSHOPS
15 spännande seminarier och workshops, se program
på sidan 26-31.

Helsingborgs Konserthus kl. 19.00
Biljetter: helsingborgskonserthus.se

GALAKONSERT!
Stor galakonsert med Ali Quartet Plus, Caro & El Club,
Dawda Jobarteh, Duo Naranjo–Weurlander, Fäboland,
Robi Svärd, Systerpolskan, Toni Holgersson, Tulipalo,
232 Strängar. Åtta priser att dela ut. Presentatörer:
Nadia Jebril och Owe Ronström. Konserten sänds direkt
i Sveriges Radio P2. Läs mer på sidan 3.

14.00 SERBISKA

KULTURFÖRENINGEN MLADOST
Medlemmar från kulturföreningen Mladost presenterar
serbisk folkdans. Workshop med gruppen i Dunkers
kl. 11.00 för alla danssugna!

12 | FOLK- & VÄRLDSMUSIKGALAN 2017

FOLK- & VÄRLDSMUSIKGALAN

DET HÄNDER

Dunkers Kulturhus, ca kl. 21.30–03

VÄLKOMNA TILL TIDERNAS
EFTERFEST!
• Flera barer
• Gott om plats för jam/buskspel/skrubbspel eller
bara trevlig samvaro.
• Dans till spellista hela kvällen.
• Live: Spöket i Köket bjuder på maffigt, mäktigt
och mycket ösig musik.
• Dj-duon High Life förvandlar Dunkers till en
gungande och glittrande oas.

Foto Tobias Annerfelt

Håll utkik på webben för mer detaljer:
www.folkgalan.se

SPÖKET I KÖKET
Denna grupp är ett hela tiohövdat folkmusikmonster
med svans. Det är skapat i en blandning av danskt och
svenskt men det spelas allt från polska, vals, polka och
schottis, till visa, jig och reel! Musiken kommer från
nordisk och kanadensisk folkmusiktradition men också
från spökets egna huvuden.

Apolonia

HIGH LIFE
High Life är Dj-duon som ritar om den musikaliska
världskartan Musikguiden i P3 och visar att grym dansmusik inte enbart kommer från Berlin eller New York
utan likaså från Buenos Aires, Luanda och Kinshasa. I
centrum står musiken och dansglädjen istället för stilar
eller format. Med Sebastian Matz och krönikören i Lira
och Klingan, Anna Lindström.

WWW.FOLKGALAN.SE

söndag 19 mars
Dunkers Kulturhus kl. 13.00 och 15.00 • Ålder 3-100 år
Samarr: ABF och UNGA Musik i Syd

FRIA FÖTTER MED APOLONIA
En hyllning till friheten! Följ med på berättelsen om vad
som jagade Mustaschen, Brillan, Kaj Kjolanta och Resande
Rågen på flykt. Genom musikens kraft och sina fria fötter
hittar de alla ett hem i musikens hemland Apolonien. Sagan
bjuder på många glada skratt och en spelglädje utöver det
vanliga som får barn i alla åldrar att ryckas med.
FOLK- & VÄRLDSMUSIKGALAN 2017 | 13

Foto Peter Ahlbom

DET HÄNDER

Lördag 11 mars kl. 19.00, samarr Musik i Syd

LELO NIKA TRIO
Lelo Nika är en av världens främsta dragspelare. Född på
Balkan men bosatt i Malmö sedan många år. Hans trio där
han spelar med basisten Thommy Andersson och George
Mihalache på cimbalom, har turnerat över stora delar av
världen och inleder galaveckan i Helsingborg med denna
konsert tillsammans med svenska sångerskan Josefine
Cronholm och den australiensiska cellisten Melissa Coleman. Musik med starka band från respektive folkloristiska
bakgrunder, musik med passion och improvisation, gammal musik i nya kläder

KONSERTER PÅ DUNKERS
Onsdag 15 mars kl. 19.00, samarr Musik i Syd

ALE MÖLLER BAND
Dunkers presenterar en exklusiv spelning med Ale Möller
band. Bandet gör ett fåtal spelningar under 2017 varav en
är under Folk & Världsmusikgalan 2017 i Helsingborg.
Världsmusik i ordets rätta bemärkelse med några fantastiska musikanter.
Ale Möller, mandola m.m, Maria Stellas, sång, fingersymboler, dans, Mamadou Sene, sång, dans, Rafael Sida, slagverk, Erik Rydvall, nyckelharpa, Mats Öberg, keyboard
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YOUNG SÁMPI OCH MÄSSA
Foto Peter Ahlbom

Mässa
Lördag 18 mars kl. 10-16 • Dunkers Kulturhus • Fri entré

På Folk & Världsmusikgalan i Helsingborg presenterar som
vanligt ett antal organisationer, institutioner, utbildningar,
föreningar och artister upp sig på galans mässa. Ta chansen
att titta in och träffa musikanter, pedagoger, arrangörer m fl
och hör vad de har att erbjuda.
ÅRETS UTSTÄLLARE

Foto Antaris Vannar

Riksförbundet för Folkmusik och Dans/Stallet | Kulturens | Eric Sahlström Institutet | Skånes Spelmansförbund | Svenska Folkdansringen | Josefina Paulsson/NuTrad | Awilas | Korröfestivalen/Musik i Syd | Svenskt
visarkiv/Caprice | Folk You | Bridget Marsden/Stormsteg/Bridget Marsden & Leif Ottosson | Musikcentrum
Riks | Musikverket/Kulturrådet | Spöket i köket/Trolska polska/Vilde/232 strängar/Floating Sofa Quartet
m. fl. | Visan i Sverige och tidningen Lira | Sirocco

YOUNG SÁPMI
Young Sápmi är ett projekt av, för och med samiska ungdomar i åldern 14 – 19 år i Jokkmokks
kommun, norr om Polcirkeln. Utrustade med var sin kamera har ungdomarna dokumenterat sin vardag och sitt liv som ung same i syfte att arbeta fram en utställning på temat Young
Sápmi.
Denna utställning visas för allra första gången på Folk & Världsmusikgalan i Helsingborg och
kommer att hänga i Dunkers Kulturhus under den avslutande galahelgen. Jokkmokks kommun
är samarbetspart och har gått in med medel för lokalt mentorskap för projektledarna. Kulturens driver projektet som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

WWW.FOLKGALAN.SE
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NORDIC SHOWCASE

Floating Sofa Quartet, one of the ensembles of Nordic Showcase 2017

Welcome to Nordic Showcase
Welcome to the second edition of Nordic Showcase!
Artists, promoters, producers, bookers and audiences are
hereby invited to Nordic Showcase: two days of concerts,
seminars, meetings and networking in connection with
the Swedish Folk & World Music Gala. We offer you shows
with some of the best in the folk genre that the Nordic
countries have to offer, ranging from solo acts to 7-piece
bands, from chamber music to folk rock, and from Copenhagen to Sápmi.
We hope you will experience both familiar sounds and
music you have never heard before, since here you will find
something for everyone.
Nordic Showcase aims to be a meeting place for the whole
range of Nordic folk music, and a place to gather with colleagues and friends, or to meet up with business partners
to set up future collaboration projects.
16 | FOLK- & VÄRLDSMUSIKGALAN 2017

This year’s edition of Nordic Showcase has been brought to
you by Musik i Syd and Västmanlandsmusiken, in collaboration with the Nordic music export offices and Dunkers
Kulturhus.
So – sit back and enjoy or get up and dance. Whatever suits
you, we have set the table for you, and now it is all yours to
explore and enjoy.
Magnus Gustafsson
Musik i Syd
Sven Midgren
Musik i Syd
Jennie Wilhelmsson
Västmanlandsmusiken
Christofer Ekströmer
Västmanlandsmusiken
FOLK- & VÄRLDSMUSIKGALAN

NORDIC SHOWCASE

SCHEDULE NORDIC SHOWCASE
All concerts take place in Teatersalen at
Dunkers Kulturhus and all seminars in
Sammanträdesrummet at Dunkers Kulturhus.
THURSDAY 16 MARCH
18.00 		
Nybyggnan (SE)
19.00 		
Floating Sofa Quartet (SE)
20.00 		
Unejõgi (SE/EST)
21.00 		
Tuuletar (FI)
22.00 		
Skenet (SE)
FRIDAY 17 MARCH
10.00-11.00
Seminar 1: Nordic Folk
11.15-12.15
Seminar 2: Nordic Networks
		
& Nordic Funding
13.30-15.30
Seminar 3: Touring Structures
17.00 		
Thov Wetterhus (NO)
18.00 		
Trolska Polska (DK)
19.00 		
Sara Ajnnak (SE)
20.00 		
Mames Babegenush (DK)
21.00 		
Antti Paalanen (FI)
22.00 		
Valkyrien (NO)

In 2017–19, music venues and festivals will have a
unique opportunity to focus on Nordic music and
present young artists with international potential.
puls is a three-year funding programme that in
2017 alone will allocate DKK 3.5 million to around
35 venues and festivals across the Nordic Region.
N.B. Deadline 15 march!
More info on: www.nordiskkulturfond.org/
en/apply-for-funding/#puls

SEMINAR 1 – 17 MARCH 10.00-11.00
NORDIC FOLK
A follow up to the seminar at Folkelarm about branding
Nordic Folk internationally, as well as strengthening the
Nordic collaborations to create a united Nordic folk scene.
Hosted by Music Norway

SEMINAR 2 – 17 MARCH 11.15-12.15
NORDIC NETWORKS AND NORDIC FUNDING
The Nordic Culture Fund just launched their special funding programme puls which aims to connect and develop
the Nordic music scene by forging networks of venues and
festivals and thus providing better opportunities for Nordic
bands to perform in the whole region.
This seminar allows the Nordic Culture Fund to introduce
its ideas of the benefits of a good network, and demonstrate how its different support programmes can be used to set
these up.
We’ll also get an introduction from “Nordic Folk” a newly
set up network within Nordic Folk Dance, where they’ll
introduce their work so far.
At the end there will be time for questions and discussion.
SEMINAR 3 – 17 MARCH 13.30-15.30
TOURING STRUCTURES
What is a good structure for getting touring bands out
on the road? In the whole country? How can different
organizations, festivals, venues and management companies collaborate? And how can we learn and be inspired by
structures from other areas of performing arts.
This two part seminar starts by introducing a few different
existing touring structures. The second half features a
presentation of the recently started work with creating new
structures for touring national and international bands in
Sweden. At the end there will be time for questions and
thoughts from the audience – we are especially hoping for
interesting input and experiences from the other Nordic
countries.

WWW.FOLKGALAN.SE
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Foto Ulla Nikula

MEDVERKANDE NORDIC SHOWCASE
FLOATING SOFA QUARTET FRIDAY 18.00
Floating Sofa Quartet is a modern Nordic folk music
ensemble that consists of four young musicians from Denmark, Sweden and Finland. With a unique combination
of acoustic instruments, the quartet performs handmade
music with a scent of dewy pine trees, salty sea breezes,
and freshly brewed coffee. The repertoire of Floating Sofa
Quartet is a mixture of own compositions and traditional
pieces from the respective countries: tender melodies and
feisty dance tunes are performed with intriguing harmonies, intensity, humor and the warm sound of wooden
instruments. Take a seat on the sofa and float away!
“Organic, lively, lovely. FSQ is a manifest of being in love –
with life.”
A friend
Floating Sofa Quartet released their debut album The
Moon We Watch Is the Same in November 2016.
Mads Kjøller-Henningsen [DK], wooden flute & swedish bagpipes; Leija Lautamaja [FI], 2,5-row melodeon & harmonium;
Clara Tesch [DK], fiddle; Malte Zeberg [SE], double bass

ANTTI PAALANEN FRIDAY 21.00
Antti Paalanen (born 1977) creates his wild music on
the simple accordions so common in Finnish folk music.
Although inspired by tradition, Paalanen has nevertheless created a sound world all of his own, where tradition
gives way to trance-like minimalism and a controlled and
insightful use of modern sound technology.

floatingsofaquartet.com

Antti Paalanen released his third album, Meluta, via Rockadillo Records in 2014 and Westpark Music in 2015. This
album showcases a musician who is not only a brilliant
accordion player but also a composer who takes his instrument to the limit: he screams at the accordion, stamps on
the floor, pounds the bellows, and snorts like a raging bull.
In Paalanen’s hands, the accordion is a living, breathing
trance dance machine.
Antti Paalanen, accordion
www.anttipaalanen.com
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NYBYGGNAN THURSDAY 18.00
A folk music saxophone concerto in chamber music format

Nybyggnan, ‘new building’, is a contemporary chamber
work, built on the foundation of folk music. It is music that
opens itself up to other styles and modes of expression,
music built here and now with influences from our own
time.

MAMES BABEGENUSH (DK) FRIDAY 20.00
The authentic style of modern klezmer and Nordic
soundscape

Mames Babegenush is the past world meeting the present.
It is Jewish dance music united with new waves of modern music: a fresh blend of music genres that appeals to
both the heart and the feet. Formed in 2004, the six-piece
ensemble quickly dazzled audiences as well as critics with
their fresh sound and musical gumption. The group spent
years perfecting the style of traditional Jewish dance music,
but always insisted on leaving their personal mark in contemporary klezmer. In 2014, Mames Babegenush released
its latest album, merging its strong Scandinavian roots into
the vibrant dance music of Eastern Europe. The milestone
record represents a new path in the group’s sound, integrating a string quartet, a harp and a children’s choir into
its musical universe, and is currently nominated as World
Album of the Year in Denmark.
“It is truly a feast for the hungry klezmer fan. Expanding the
boundaries of traditional Jewish music.”
Tom Newell, Songlines
Andreas Møllerhøj, bass; Lukas Rande, saxophone; Bo
Rande, flugelhorn; Nicolai Kornerup, accordion; Christian
Hørsted, drums; Emil Goldschmidt, clarinet
mames.dk

WWW.FOLKGALAN.SE

Nybyggnan was born out of Daniel’s dream of having the
opportunity to perform new folk music for a string quartet
and various sizes of saxophone, but also out of Adrian’s
wish to compose something from scratch and to search for
new formats for folk music independent of the traditional
one of playing isolated tunes. Nybyggnan combines Adrian’s musical references with Daniel’s expressive playing,
and contains influences from jazz, heavy rock and classical
music. Its format lets the chamber musical expression mix
with the genre of folk music and also allows folk music to
find a way into the world of chamber music.
Daniel Reid, saxophone; Jeanette Eriksson, violin; Sérgio
Crisóstomo, violin; Adrian Jones, viola; Anna Wallgren, cello
www.nybyggnan.se

“Very well orchestrated, interesting for the subtle
and perfect fusion of different styles”
Musica 271, Nov 2015,
Italian music magazine
FOLK- & VÄRLDSMUSIKGALAN 2017 | 19
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SKENET (SE) THURSDAY 22.00
Swedish folk rock is on the rise and Skenet is leading the
way! The group’s debut album ”Everything rolls ” received
an incredible response. SVD gave the album highest rating
and Lira Music Magazine writes that Skenet is taking folk
rock to new heights!
The band members met as children when they were learning to play the violin in the Swedish city of Bollnäs. From
there they developed a strong friendship and an urge to
create music together. Although some of the songs on the
album are from the 1800s, most of the songs are written by
siblings Lena and Staffan Jonsson.
SARA AJNNAK (SE) FRIDAY 19.00
“I grew up in a reindeer herder family in northern Sweden,
from childhood I learned to relate to nature’s vicissitudes.
Life in reindeer husbandry has affected and affects me
constantly. The yoik has been a regulator via which I send
out my feelings. In the candlelight, the reflections of life
have turned into lyrics.”

Lena Jonsson, violin; Niklas ”Nicke” Bertilsson, drums;
Johan Mörk, bass; Staffan Jonsson, electric guitar
www.skenetmusic.com

“My music is the result of my personal struggle to erase the
historical shame that led to my language vanishing from
my family. The only voice that was left from my forefathers’ yoik was in an old archive. Sweden’s attempt to slowly
erase my history from the history books has aroused my
anger. The anger has led me home. Home to my language,
my yoik and home to my music. In February 2016 I released my second album, Ráhtjat. Ráhtjat is a quest for inner
freedom, freedom to use my language, freedom to express
my yoik, freedom to be proud of the battle I fought in my
mind, and the fight that I won. By working with Ráhtjat I
have found immense power that I want to share with the
world from an ancient culture that, no matter what, will
continue to be there in the future.. “
Sara Ajnnak, vocals; Fred Endresen, guitar, drums, vocals
saraajnnak.com/
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With countless exotic instruments, the seven-piece band
awakens giants, elves, pixies, fairies and other beings
that appear from the dark mossy woods, snowy mountainsides and rolling valleys through the mindscapes of
Seeberg’s lyrical compositions. With his crooked, almost
archaic-nordic compositions, Seeberg recieved the “composer of the year 2014” Danish Music award, for the music
from Trolska Polska’s debut album Moss.
Trolska Polska is currently busy with its second album,
and thereby declares 2017 “year of the troll”! Prepare for
an intense experience when Trolska Polska takes you on a
journey into the enchanting world of myth and nordic tales
– you’re in for an adventure!
THOV WETTERHUS (DK) FRIDAY 17.00
Five times winner of the national folk music competition
”Landskappleiken”, Thov is Norway’s true master of the
Jew’s Harp. His energetic and dynamic playing has become
a favorite with audiences, dancers and juries in recent
years, and the powerful groove has been noticed by musicians far beyond folk music.

Martin Seeberg, viola, fiddle, composer; Mads Kjøller-Henningsen, flutes, hurdy-gurdy, bagpipes; Lasse Væver
Jacobsen, nyckelharpa, viola d’amore, fiddle; Søren Vinther
Røgen, 12-stringed guitar, mandolin; Malte Zeberg, doublebass, mandolin, throatsinging; Magnus Heebøll, percussion, tabla, jawharps, overtonesinging; Alexandra Nilsson,
cello, fiddle, song
www.trolskapolska.dk

Thov Wetterhus, Jew’s Harp
thovg@hotmail.com

TROLSKA POLSKA (DK) THURSDAY 19.00
Trolls, nymphs, gnomes, ogres… What are they, those fables
lurking around out there, in the forests of our minds? With
riveting melodies and contagious energy, Trolska Polska pulls
you into a mesmerizing world full of funny, grim, big and
small characters from the nordic fairytales and mythology
The orchestra consists of young talented trolls, handpicked
from the Danish/Swedish folk scene by Danish multiinstrumentalist Martin Seeberg; recipient of the organization
DJBFA’s (Danish composers and songwriters) prize of honor
2016 and known from innovative bands such as Sorten
Muld, Instinkt, Valravn, Asynje and Virelai.
WWW.FOLKGALAN.SE
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UNEJÕGI (SE/EST) THURSDAY 20.00
Unejõgi is an Estonian/Swedish duo that mixes Estonian
runic songs with electronic sounds. Unejõgi (Dream River)
flows through mythological runic songs and takes listeners
to a strange and mystical world. These stories are a bit like
fairy tales that talk about a mermaid being born from a
fish, about geese disappearing from a flock, about a horn
found in the woods and so on. These runo-pictures sung
by Meelika are surrounded by Mirjam’s beautiful and mysterious soundscapes. That is how the eternal dream river
flows from one world to another, bringing with it a sense of
timelessness, wonder and humanity.
TUULETAR (FI) THURSDAY 21.00
TUULETAR (“Goddess of The Wind” in Finnish Mythology) is a vocal folk hop group consisting of four diverse
young women. Since 2012, these vibrant singers from
Finland have been singing, composing and performing together, creating their own and unique sound. Tuuletar takes
influences from all around the world, inspired by sounds
from American hip hop to South Asian folk, all while
keeping their feet strongly rooted in Finnish language and
musical heritage. With its freshly invigorating and self-composed music, the group is a pioneer in the genre of vocal folk
hop, enchanting audiences globally with its heartfelt, tribal
and captivating spirit.

The runic songs of Estonia are probably one thousand to
two thousand years old and were common among FinnishUgric and Baltic folk tribes. In Estonia, the runic songs
were common up to the middle of the 19th century, when
the newer type of folksongs became more popular. Unejõgi
mixes them with electroacoustic sounds with influences of
minimalism, glitch, drone and electronic pop.
Mirjam Tally, electronic sounds, voice looper; Meelika
Hainsoo, vocals
www.facebook.com/unejogi/

In July 2015, Tuuletar dazzled in its breakthrough performance in Austria’s Vokal Total competition, taking home the
top honors among European pop vocal groups, along with
the Audience Favorite award. Tuuletar released its debut
album “Tules Maas Vedes Taivaal” (On Fire and Earth, In
Water and Sky) in June 2016. The album was recorded in the
USA with Liquid 5th Productions and rose right away to the
Top 10 in European and other global world music charts.
Over the next year, Tuuletar will have several international
tours as well as individual performances throughout the
world, including in Japan, Germany, USA, Russia, Taiwan
and India.
Venlia Ilona Blom, Beatboxing & Vocals; Sini Koskelainen,
Vocals; Johanna Kyykoski, Vocals; Piia Säilynoja, Vocals
www.tuuletar.com
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Since the group’s eponymous debut album in 2007, an album that quickly sold to gold, its members have continued
to explore and challenge the use of traditional instruments
and old Norwegian music in a contemporary expression.
The band has been unusually active and has, after over 10
years of touring, evolved into a solid and playful live act.
Valkyrien is a band in flux. What began as a mere fiddle
trio has developed into something that is simply a little
hard to describe – it must be experienced.
Tuva Syvertsen, vocal, fiddle; Erik Sollid, vocal, fiddle,
guitar; Martin Viktor Langlie, drums; Magnus Larsen, bass
valkyrienallstars.com/
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THE FOLK and wORLD
MUSIC GALA!
The Folk and World Music Gala (Folk & Världsmusikgalan) is the result of a collaboration among several institutions and organisations in the Swedish
folk and world music field. The goal of the Gala
is to increase visibility and the status of folk and
world music and to assist musicians with marketing and promotion in Sweden and abroad. Sweden
is a country rich in music and the Gala strives to
emphasize high quality and professionalism within
the folk and world music scene in contemporary
Sweden.
The Gala concert will be broadcast live on Swedish
national radio.

This will be the the eighth annual Gala. Ten of the
country’s foremost soloists and groups will perform
and eight awards will be presented. The concert will
demonstrate the wide range of the Swedish folk and
world music community, including both traditional
Swedish folk and experimental world music. Gala
organizers have an equal number of men and women
among the participants, on committees, juries and all
nominees associated with the Gala.
Since its inception in 2010, the Gala has grown from
a concert and award ceremony to the year’s most
important meeting for Swedish folk and world music.
The Gala is now a full-fledged festival, offering a
series of concerts, a large program of seminars and
workshops, an exhibition and plenty of opportunities
for dance and jamming. This year, the gala concert on
March 18th is the finale of an entire week, filled with
music, meetings and mingling.

These are the awards to be presented
during the evening:
• Performer of the Year
• Producer/Concert organizer of the Year
• Group of the Year
• Newcomer of the Year
• Year’s Best Traditional
• Dance of the Year
• Release of the year
• Honorable Mention
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PERFORMERS AT THE GALA CONCERT ON MARCH 18TH AT 7:00 P.M. (19.00 HRS)
ALI QUARTET PLUS: premiere for an entirely new
group, consisting of Kurdish saz player Ali Shaker Ali,
guitarist Patrik Bonnet, Larsemil Öjeberget on the accordion and Abdulrahman Koujer, cello.
CARO & EL CLUB: Latin American heat with Caroline
Schröder, vocals, Julian Vigil, guitar and their band.
DUO NARANJO-WEURLANDER: Chilean Tania
Naranjo (piano) and Finnish Minna Weurlander (accordion). World premiere of a piece by Naranjo, commissioned
by Sveriges Radio.
FÄBOLAND: excerpts of a performance about women
in the Swedish summer pastures that has received a lot of
attention. Written and performed by musicians Sara Parkman and Samantha Ohlanders, celebrating the women in
Swedish folk music.
TONI HOLGERSSON: experienced singer/songwriter,
who has made a big comeback with a well-received CD,
highlighting his Roma background.

TOBOKURSERNA
2017/2018
NYCKELHARPA
FOLKDANS
FIOL
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DAWDA JOBARTEH: kora player from Gambia, now
living in Denmark, performing with his own quintet and
two dancers.
ROBI SVÄRD: one of flamenco’s hottest new performers
comes to the Gala with dancer Ann Sehlstedt and Spanish
vocalist Alfredo Tejada.
SYSTERPOLSKAN: Swedish folk music with six of the
country’s most skilled female violinists and nyckelharpa
players.
TULIPALO: folk music from the Torne River Valley,
which is the border between Sweden and Finland. Accordion and fiddle and maybe songs in the border tongue of
Meänkieli, with Daniel Wikslund and Fredrik Hangasjärvi.
232 STRINGS: folk music on piano and violin by the
young and talented duo Frida Höfling and Emma Engström.

DISTANSKURSERNA
2017/2018
NYCKELHARPA
FLÖJT
SÅNG
FIOL
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SEMINARIER & WORKSHOPS

LÖRDAG 18 MARS KL. 10-16

workshops
Torsdag 16 mars kl. 19-20, RumEtt på Dunkers Kulturhus

HIPHOP VS FOLKDANS [90 MIN]
Kom till RumEtt på Dunkers Kulturhus och jamma
med Helsingborgs Breakdansare från Föreningen
FeeT. De ska försöka dansa till folkmusik. Är du
dansare? Kom förbi och utbyt erfarenheter och ha kul.
Är du musiker? Kom förbi tag med ditt instrument
och ge dansarna en match. Hiphopkulturen möter
folkmusiken!
Arr: Dunkers Kulturhus

Peter Bengtsson har arbetat hela sitt liv med trähantverk.
Det började med möbelsnickeri, men intresset för musik
och musikinstrument ledde ganska snart in mot tillverkning
av gitarrer. Efter jobb på Bjärton blev han elev hos och
sedermera assistent åt gitarrbyggaren Georg Bolin. Sedan
1992 har han en gitarrverkstad i Sölvesborg och innehar
även mästarbrev i yrket.
Seminariet kommer att handla om samspelet mellan
instrumentbyggaren och den utövande musikern. Det gäller
till exempel ton och spelbarhet, men även estetiska värden
som form och utsmyckningar. Materialvalet är en viktig
komponent i ett musikinstrument; olika träslag ger olika
klang och i seminariet kommer deltagarna att få lära sig hur
man testar detta och prova själv på de vanligaste träslagen
som används vid tillverkning av instrument.
Arr: Visan i Sverige

Lördag 18 mars kl. 11.00, Teaterstudion Dunkers Kulturhus

Lördag 18 mars kl. 10.00, Bildateljén Dunkers Kulturhus

INSTRUMENTBYGGE I SAMSPEL [90 MIN]
Johannes Holmquist lärde sig bygga instrument av Alban
Faust i Ör Frestersbyn och av Oskar Olofsson i Lillhärdal.
I övrigt är han visdiktare, tonsättare och översättare. Han
kommer att ge en kortfattad historik om två svenska
folkinstrument, säckpipa och Härjedalspipa; alltså ett
rörbladsinstrument och en spaltflöjt. Seminariet behandlar
begrepp som tonbildning, tonalitet och material. Några av
deltagarna kommer att erbjudas möjlighet att med enkla
medel tillverka ett blåsinstrument.
26 | FOLK- & VÄRLDSMUSIKGALAN 2017

SKÅNSKA POLSKOR [90 MIN]
Skåne har en helt egen palett av markerade polskor med
speciella namn såsom svingedans, körepolska, runtenom
m.fl. Nils Andersson skev en gång att de bara är olika namn
på samma dans. Vid närmare studier av källorna visar det
sig att så inte alls är fallet. Både vad gäller melodimaterial
samt dansmässigt och rytmiskt, skiljer de sig kraftigt åt,
både inbördes och från mellansveriges hambopolskor och
bondpolskor. I workshopen kommer begreppen att sorteras
upp och några låtar av de olika sorterna att läras ut med
betoning på sina rytmiska särdrag och tempon.
Ledare: Åke Persson
Arr: Skånes Spelmansförbund

FOLK- & VÄRLDSMUSIKGALAN

LÖRDAG 18 MARS KL. 10-16

SEMINARIER & WORKSHOPS

Menuettdans

Instrumentbygge
Lördag 18 mars kl. 11.00, Dansstudion Dunkers Kulturhus

Lördag 18 mars kl. 13.00, Bildsalen Dunkers Kulturhus

WORKSHOP I SERBISK DANS [90 MIN]
Serbiskt Kulturcenter Mladost är mötesplatsen i Helsingborg
där du finner unga själar som brinner för samma passion,
serbisk kultur och traditionella folkdansen folklor. Kom och
dansa med oss.

GÖR DIN RÖST HÖRD
- RÖST- OCH SÅNGWORKSHOP MED
MEHMED ”MEŠA” JAKIC
Mehmed, mångsidig musiker, sångare, pedagog numera
bosatt i Malmö där han startat en egen musikskola. Han
har ett stort intresse och engagemang för att inspirera och
ge trygghet i musiken och för att utveckla den musikaliska
förmågan hos vuxna och barn. Tillsammans utforskar vi
rösten, ung som gammal. Hur låter just din röst och hur kan
du utveckla din personliga klang? Låt oss ha roligt, använda
vår fantasi och skapa en värld fylld av ljuva toner!

Lördag 18 mars kl. 12.45, Dansstudion Dunkers Kulturhus

SKÅNSK MENUETT
– WORKSHOP FÖR SPELMÄN [45 MIN]
Karin Wallins far, Börje Wallin, var pionjär och en
framstående forskare inom den skånska folkliga dansen.
Han gav bland annat nytt liv till den skånska folkliga
menuetten. Karin var spelman på Börjes danskurser och
hon utvecklade genom åren en unik förmåga att lyfta och
stötta dansarna genom att framhäva dansen i musiken.
Karins kraftfulla och uttrycksfulla spelstil gav henne 2007
Zornmärket i guld. På Karins workshop får du chansen att
lära dig spela menuett så som hon brukar spela till dans.
Ledare: Karin Wallin
Arr: Skånes Spelmansförbund

Arr: Folk You – Ung folkkultur

Lördag 18 mars kl. 13.30, Dansstudion Dunkers Kulturhus

SKÅNSK MENUETT
– WORKSHOP FÖR DANSARE [90 MIN]
Den svenska folkliga menuetten rekonstruerades på
1970-talet av helsingborgaren Börje Wallin, som under
hela sitt liv jobbade med att dokumentera, återuppliva och
lära ut folklig dans från Skåne. Det är denna menuett som
spridits och blivit populär runtom på dansgolv, kurser och
i dansföreställningar. Börjes familj var ständigt involverad
i hans arbete och nu bjuder de på workshop i menuett.
Välkommen att lära dansen av hans döttrar Karin Wallin
och Gina Nyander, samt svärson Bo Nyander och barnbarn
Anna Nyander.
Arr: Svenska Folkdansringen
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LÖRDAG 18 MARS KL. 10-16

Foto Ulla Montan

SEMINARIER & WORKSHOPS

Karin Strand

Pär Moberg

Ulrika Gunnarsson

Seminarier

Jan Hammarlund
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SEMINARIER & WORKSHOPS

Lördag 18 mars kl. 10.00, Teatersalen Dunkers Kulturhus

Lördag 18 mars kl. 11.45, Teatersalen Dunkers Kulturhus

FOLKLIG DANS
– FRÅN BONDESAMHÄLLE TILL NUTID [90 MIN]
Dagens folkdansgolv är till stor del ett resultat av revivalprocesser där ett fåtal eldsjälar genom sitt arbete blivit länkar
till det förflutna. Linnea Helmersson, etnolog och dansare,
presenterar eldsjälarnas arbete och diskuterar vilken betydelse det har det fått för hur, när och vad vi dansar idag.
Hon diskuterar också hur folkdansen blivit en nationell,
urban subkultur. Anna Nyander, danspedagog och forskningsarkivarie, ger ett exempel på en av dessa eldsjälar,
Börje Wallin från Helsingborg. Hon berättar om hans arbete
med att återuppliva den svenska folkliga menuetten, och
om hans sätt att förhålla sig till tradition, källmaterial och
rekonstruktion av dans. Mats Nilsson, dansare och docent
i etnologi, avslutar med att titta på denna dansrepertoar ur
ett vidare perspektiv. Han diskuterar hur urbanisering och
andra förändringar i det postindustriella samhället påverkat
folkdansen i Sverige i dag.

ARTISTER OCH ARRANGÖRER - HUR KAN VI
MINSKA VÅRT MILJÖAVTRYCK? [45 MIN]
Artister generellt, och framför allt inom folk- och världsmusik, kan troligen sägas ha ett ganska litet miljöavtryck.
Helt enkelt för att de flesta tjänar så pass lite att de inte har
råd att konsumera så mycket. Men det finns ett område där
artister påverkar ganska mycket – genom de många resor
de gör under turnéer. Idag är den inhemska marknaden för
de flesta frilansande musiker så pass liten att det närmast
är ett krav att man turnerar ganska mycket utomlands för
att kunna försörja sig. Samtidigt är det ingen hemlighet att
framför allt flyget är en av de stora miljöbovarna bakom
klimatförändringarna. I dagsläget skenar klimatförändringarna. Har de turnerande artisterna själva ett ansvar för detta,
och vad kan de i så fall göra åt det? Kan man bygga upp en
marknad för sig själv i närmiljön, och hur gör man i så fall?
Har arrangörerna ett ansvar, genom att prioritera att boka
artister som är ”närproducerade”? Och vilket ansvar har kulturpolitiken och de bidragsgivande institutionerna för detta?

Arr: Samarbetsnämnden för folklig dans och Svenskt visarkiv

Lördag 18 mars kl. 10.00, Teaterstudion Dunkers Kulturhus

ASSAR BENGTSSON
- ETT SPELMANSPORTRÄTT [45 MIN]
Assar Bengtsson (1909-2004), Malmö, var en berättande
spelman på fiol och träskofiol. Han blev riksspelman 1964
och fick Zorns guldmärke 1974. Med bilder, berättelser,
musik och videofilmer, får vi ta del av ett spelmansliv som
varade under nästan hela 1900-talet. Assar var ordförande
och spelledare för Malmö Spelmanslag och Skånes Spelmansförbund på 1950-talet. Var med i Frukostklubben
två gånger och blev utslängd från Hylands Hörna 1968,
när han pratade mer än han spelade. Assar Bengtsson bildade Sveriges första spelmanslag under tidigt 1930-tal och
spelade under många år i radio, TV och för kungligheter.
Välkomna till 45 minuters underhållning med Assars son,
spelmannen Staffan Bengtsson, Lund.

I panelen deltar Mikael Marin, medlem i Väsen, en av
Sveriges mest turnerande folkmusikgrupper, som också
gjort turnéer på cykel, Annika Román, sångpedagog och
kommunalråd (Mp) i Helsingborg, Erik Stenberg, Mix
Musik, folk- och världsmusikarrangör, Jan-Peter Bergqvist,
föreningen Artister för Miljön samt Veronica Lamppa
Lönnbro, Kulturrådet. Moderator: Pär Moberg, frilansmusiker och ansvarig för kurserna i musikbranschkunskap
för folk- och världsmusiker vid Musikhögskolan i Malmö.
Arr: Pär Moberg

Arr Skånes Spelmansförbund
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SEMINARIER & WORKSHOPS

LÖRDAG 18 MARS KL. 10-16

Lördag 18 mars kl. 12.45, Teatersalen Dunkers Kulturhus

KEEP THE DREAM ALIVE
- ATT UTMANA OCH UTMANAS [45 MIN]
Ett seminarium om sångens enande kraft och vikten av att
som ledare våga utmana sig själv för att kunna utmana andra. Vi tar vår utgångspunkt i den amerikanska medborgarrättsrörelsen och sångens betydelse i kampen för rättvisa. Vi
drar paralleller till sångens enande kraft i Baltikums frihetskamp och landar i sångens och musikens förmåga att bygga
broar i Sverige idag och genom allt detta ledarens och allas
behov av att utmana sig själv för att kunna utmana andra.
Jonas Engström, körledare och föreläsare, har genom sitt
arbete som tidigare projektledare för Stockholm Gospel
Körfestival och ett flertal resor till bl.a. Martin Luther Kings
Atlanta fått en stor erfarenhet av den afroamerikanska sångtraditionen. Jonas är en uppskattad och ofta anlitad körinspiratör i Sverige och övriga Europa.
Arr: Sveriges Körförbund

Lördag 18 mars kl. 12.45, Teaterstudion Dunkers Kulturhus

KÖP DEN BLINDES SÅNG! [45 MIN]
Ett seminarium om tiggarverser och andra socialt orienterade visor i skillingtryck. Visforskaren Karin Strand berättar om sin nyutkomna studie om skillingtryckvisor, som
tematiserar olika sociala angelägenheter i sin samtid. Det
handlar om tiggarverser av blinda, visor om aktuella brott
och brottslingar samt berättelsesånger som propagerar mot
dryckenskap. I undersökningen av visornas historia och
funktion studeras visorna ytterst som sociala gränssnitt: hur
texterna representerar de verkliga personer, problem och
omständigheter de utger sig för att skildra. Detta kommer
att illustreras med nedslag i personöden och den vidare historien bakom de tryckta orden.

forskningsintressen rör motiv och mediering av folkliga och
populära visor i former som skillingtryck och handskrivna
visböcker. Hon är aktuell med boken Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck (2016).
Arr: Svenskt visarkiv

Lördag 18 mars kl. 13.45, Teaterstudion Dunkers Kulturhus

GRENAR PÅ SAMMA TRÄD ELLER HELT OLIKA
TRÄD? [90 MIN]
En diskussion kring historia, utveckling, likheter, skillnader
och korsbefruktning mellan folkmusik, folkvisa och den
s.k. litterära visan. Paneldiskussionen kommer att beröra
historiken och utvecklingen hos folkmusik, folkvisa och
visa och dessutom kommer jämförelser att göras med internationella förhållanden när det gäller genreindelning och
utvecklingstendenser. Paneldeltagarnas stora kunskaper och
engagemang kommer att borga för en intressant diskussion
med spännande slutsatser.
Paneldeltagare är Dan Lundberg, moderator, docent och
chef på Svenskt visarkiv, Jan Hammarlund, folksångare
och visdiktare, Astrid Selling, riksspelman, folksångerska, kompositör och musikarrangör, Anders Gunnarsson,
riksspelman och styrelseledamot i Visan i Sverige, Johanna
Bölja, folksångerska och pedagog, Lucas Stark, vissångare,
och Nanna Walderhaug, vissångare, lärare i låtskrivning och
gitarrspel på visskolan i Västervik.
Arr: Visan i Sverige

Karin Strand är forskningsarkivarie och bitr. arkivchef
vid Svensk Visarkiv (Musikverket). Hon är fil.dr. i litteraturvetenskap och disputerade 2003 på en avhandling om
den sentimentala schlagertraditionen i Sverige. Hennes
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Lördag 18 mars kl. 13.45, Teatersalen Dunkers Kulturhus

Lördag 18 mars kl. 14.45, Teatersalen Dunkers Kulturhus

UTVECKLING AV NYA PUBLIKGRUPPER MED
FOKUS PÅ ETNISK MÅNGFALD [45 MIN]

JÄMSTÄLLDHET PÅ FOLK/
VÄRLDSMUSIKSCENEN I EUROPA [45 MIN]
Hur ser jämställdheten ut på folk- och världsmusikscenen
i Europa i dag? Hur ser det ut om man jämför med andra
musikgenrer? Vilka skillnader kan vi se i olika länder? Vad
kan göras för att skapa en positiv utveckling? Vilka strategier
har hittills visat sig ha goda effekter och vilka har inte? Kan
olika länder i Europa lära av varandra för att öka jämställdheten på musikscenen? Är internationellt samarbete ett bra
verktyg för att driva en positiv utveckling?

- strategier för marknadsföring och kommunikation

Kulturorganisationen Selams evenemang äger rum i centrala
konsertsalar med målet att attrahera diasporagrupper, ofta
ytterstadspublik, såväl som vana konsertbesökare från innerstan. I detta seminarium presenterar Osiel Ibáñez, producent
på Selam, talar om strategier och metoder för att nå nya
publikgrupper och ökade publiksiffror. Seminariet utgår från
marknadsföringsteorier och behandlar ämnen som content
marketing, kommunikation, prissättningsstrategier, videoproduktion and sociala media kampanjer, med exempel från
praktiskt arbete med fokus på ökad mångfald. Osiel Ibanez
är utbildad på Dramatiska institutet (numera STDH) och har
en magisterexamen i Internationellt företagande från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Osiel har arbetat
fyra år i Kulturrådets referensgrupp för fria musikgrupper,
och har tillsammans med Selam erhållit flera utmärkelser
och priser, som Årets Arrangör vid den första upplagan av
Folk & Världsmusikgalan 2010. Arr: Selam

WWW.FOLKGALAN.SE

Dessa frågor och andra kommer att diskuteras av svenska
och internationella gäster och moderator Ulrika Gunnarsson i ett öppet samtal, som kommer hållas på engelska. Ulrika Gunnarsson är producent på Musik i Syd och folksångerska. Hon har även arbetat på Sveriges radio P2, Svenskt
visarkiv och som jämställdhetskoordinator på Musikverket.
Arr: EPOS, Equality and Plurality On Stage.
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De nominerade
Buketten kallas den, den guldglänsande statyett i vattenskuren mässing som dalakonstnären Jordi Arkö tagit fram
enbart för Folk & Världsmusikgalan.

Sedan premiären 2010 har 59 gyllene buketter delats ut. Åtta
till står nyputsade och väntar i Helsingborgs Konserthus.
Över 200 förslag hade juryn att välja bland innan man kom
fram till de här tjugoen namnen.
Årets Hederspris delas ut sist på galan men till detta pris
görs inga nomineringar. Priset går till någon som med en
lång gärning bidragit till att de traditionsbaserade kulturarven inom musiken och dansen lever och utvecklas i Sverige.
Ett särskilt välkommen till dansen som i år föräras en egen
statyett, samt till Stim som delar ut pris till Årets Kompositör.

Merit Hemmingsson, årets hederspristagare 2016.
Foto: Peter Ahlbom
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Årets arrangör
Vi vill uppmärksamma alla dem som ofta är osynliga men med ideellt och engagerat arbete bidrar till att konserter och festivaler blir av. Priset går till en arrangör som under 2016 nått framgång eller stärkt sin position med ett aktivt arrangörskap
och ett för genren och dess publik bra koncept och program.

ORNUNGASTÄMMAN
En spelmansstämma i västgötska
Ornunga där man på kort tid byggt
upp en väl fungerande organisation.
Den har lagt grunden till ett tre dagar
långt evenemang som redan drar
mycket folk. Ett samarbete med flera
ungdomsläger gör att ungdomarna
kommer. Låt- och danskurser, familjekonserter och musik i flera olika
lokaler med bra artister samt musiker
och gäster som känner sig bra bemötta
gör att publiken är stor, blandad och
uppenbarligen återkommande.
ornungastamman.se

STOCKHOLM SANGEET
CONFERENCE
Sveriges största festival för indisk
klassisk musik och dans fyllde tio år i
fjol. En liten men entusiastisk grupp
musiker och musikälskare startade
festivalen 2007 med målet att skapa
en permanent plattform för indisk
klassisk musik i Sverige. Och det har
man sannerligen lyckats med. Festivalen har vuxit och har under årens lopp
haft en lång rad artister i världsklass
på scenen. Målet är alltid att presentera indisk musik och dans på högsta
nivå men i olika skepnader som den
levande konstform denna kultur
är. Ständigt i utveckling men med
konstant kontakt med de uråldriga
rötterna.

UMEFOLK
Umefolk är utan tvekan vinterns största folkmusikevenemang. Festivalen
drar folk med ett program som mycket
medvetet arbetar med jämställdhet
mellan könen på festivalens scener. En
ambitiös och jättelik invigningskonsert
gör festivalen unik och det rika och
varierade utbudet gör evenemanget
till en inspirerande mötesplats inte
minst för ungdomar. Ett musikaliskt
ljus i vintermörkret som både förnyar
och bevarar traditionen. Umefolk har
nominerats till detta pris två gånger
tidigare – är det tredje gången gillt?
umefolk.se

stockholmsangeet.se
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Årets artist
Foto José Campos

Kan vara en soloartist eller en solist i en grupp som under 2016 utmärkt sig musikaliskt, artistiskt och med ett starkt personligt uttryck och bra scenisk kommunikation. Någon som synts extra mycket på scen, på festivaler eller i andra publika
sammanhang och med en tydlig koppling till folklig tradition.

ULRIKA BODÉN
Med rötterna i Helgum har Ulrika
ständigt de ångermanländska visorna
närmast hjärtat. Slog igenom internationellt med Ranarim och fortsätter
att utveckla sin musik i nya projekt.
Hyllad för flera skivor av skiftande
karaktär, senast Te Berga Blå, en
kärleksfull hyllning till vallmusiken
och dess utövare. Med sitt uttrycksfulla
sångsätt räknas hon som en av landets
främsta folksångerskor, driver flera
egna projekt och anlitas som solist
och med sina band i Sverige såväl som
utomlands.

SARA PARKMAN
Ingen har väl undgått att notera Sara
Parkmans framfart i musikliv och
media under 2016. Först med den
egna plattan Skog som på ett unikt och
djärvt sätt väver in moderna rytmer i
det traditionella låtspelet. Och sedan
med föreställningen Fäboland där hon
tillsammans med parhästen Samantha
Ohlanders uppdaterar fäbodkulturen
och hyllar kvinnorna i den. En enastående musiker, en rak, stark och övertygande artist, var några omdömen
bland alla som föreslagit henne till pris.
saraparkman.tumblr.com

ulrikaboden.se

ROBERT ROBI SVÄRD
Flamencogitarristen från Göteborg
slog igenom med dunder och brak under 2016. Ny skiva som hyllats världen
över och gästspel utomlands som
förunnats få om ens några icke-spanska flamencogitarrister. Som att få spela
på Paco de Lucias gitarr till exempel.
Han började spela gitarr som fyraåring
och har studerat både i Australien
och Spanien. Robis musik bygger på
tradition men är hans egen och hans
kompositioner och fantastiska teknik
gör honom till unik på dagens flamencoscen. En stor inspiratör och ambassadör för flamencon.
ayayay.se
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Årets grupp
Foto Sherwynd Kessler

Kan vara allt från duo och uppåt. En grupp sångare eller musiker, eller blandningar av dessa som under 2016 utmärkt sig
musikaliskt, på scen och med ett starkt personligt uttryck, bra scenisk kommunikation. Någon som synts extra mycket på
scen, på festivaler eller i andra publika sammanhang och med en tydlig koppling till folklig tradition.

TARABBAND
Tarabband kommer från Malmö där
den karismatiska sångerskan och
sazspelaren Nadin Al Khalidi 2008
samlade musiker med olika bakgrund
för att spela musik från olika kulturer. En brokig repertoar där låtar och
sånger från Libanon, Egypten och Irak
stångas med bandets egna kompositioner. Bagdad, Kairo, Paris och
Malmö. Sufism, folk, flamenco och jazz
i en unik blandning. Ordet ”tarab” står
för det djupa bandet mellan musiker
och publik, ett begrepp som också
stämmer väl in på denna internationellt allt mer eftersökta grupp. Senaste
skivan Ashofak Baden kom i fjol.

VÄRLDENS BAND
Världens Band är precis vad det låter
som. Världens Band – fjorton unga
folkmusiker från minst ett halvdussin länder som sedan 2012 i princip
årligen samlas och turnerar. Låter som
ett omöjligt projekt men ingenting
kan stoppa den här storfamiljen – som
förstås har sina rötter i Ethno – från
att ses och glädja sin allt större publik
med sin världsmusik. Svenska Kolonien är något av sambandscentral för
detta projekt. En grupp som utmanar
fördomar och normer med fantastisk
musik och tänkvärda texter.
varldensband.com

ÖSTBLOCKET
Östblocket är ett tio musiker stort
balkanbrassband från Malmö som
svettats ner åtskilliga dansgolv genom
åren. En balkanveteran – bildades
redan 1996 - som turnerat över hela
Norden och släppt fyra skivor under
årens lopp. Gruppen har precis fyllt
tjugo, musiken inspireras av romsk,
balkansk och arabisk tradition och
blandar nyskrivet och traditionellt, allt
med samma unika sound och oemotståndliga sväng. ”Glädje, kärlek, lust,
variation, danslust, energi, samklang,
rena lyckan i ett och samma band”,
motiverade någon till juryn.
ostblocket.se

tarabband.com
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Årets dans

(SPECIALPRIS 2017)

Utan dans, ingen musik, utan musik ingen dans. Dansen har alltid varit en självklar och viktig del av vår genre. Galan vill i
år belöna en förtjänt utövare, en dansare eller musiker, ett par, en grupp eller en föreställning som under 2016 på ett unikt
sätt förmedlat tradition och nya grepp med scenisk kommunikation och av högsta kvalitet.

SOFIA CASTRO
Sofia är född i Stockholm av uruguayanska föräldrar. Hon började dansa
som liten, upptäckte flamencon och
flyttade till Sevilla som 22-åring. Där
bor hon nu och arbetar i Sverige,
Spanien och runt om i Europa, som
pedagog och artist där hon ofta skapar
sina egna föreställningar. Hon har
också ett eget danskompani både i
Spanien och i Sverige. 2016 kunde
man se henne som skådespelare och
dansare i föreställningen La Familia i
Stockholm. En dansare som mer än
de flesta kan beröra en till tårar med
sin dans och med en utstrålning som
når långt över scenkanten, tyckte några
som föreslagit Sofia till pris på galan.
sofiacastro.net

ULRIKA LARSEN
Ulrika Larsen har en omfattande verksamhet med utgångspunkt från klassisk
indisk dans som hon förstås grundligt studerat på ort och ställe. Under
2016 har hon varit en stark drivkraft,
dansare, koreograf och initiativtagare
till scenkonstprojekt inom såväl traditionella som nyskapande former och
med tematik som berör. ”Vi är grannar
nu” handlar om integrationsfrågor och
har nått ur till en bred publik. Hon
har också en mastersexamen i regi och
dramaturgi. Ulrika är verksam såväl
i Sverige som i Indien, hon har tagit
fram en lång rad föreställningar för
stora och för små, hon driver sitt eget
företag Odissi Dansproduktion och
hon är en viktig röst för danskonsten i
vår samtid.

ANNA ÖBERG
Anna Öberg är utbildad vid Dans- och
Cirkushögskolan i Stockholm med
svensk folkdans som huvudämne. Hon
medverkade bl a i det uppmärksammade projektet ResiDans som blev
Årets Tvärspel vid galan i Gävle 2013.
Samspelet mellan dans och musik
löper som en röd tråd genom hela
hennes koreografiska arbete som i den
uppmärksammade föreställningen
Spår, där musiken sker live i direkt
improvisation med dansen. 2016 har
Anna varit involverad i två projekt i
Dalarna. Hon har rönt stor uppmärksamhet för sitt nyskapande förhållningssätt till dansen och är en ofta
anlitad pedagog inom koreografi och
folkdans.

odissi.se
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Årets nykomling
Här ligger fokus på dem som inte är kända ännu men som har stor potential att slå igenom på allvar. Kan vara en ung grupp
eller solist med rötterna i folklig tradition men också någon som startat en karriär sent i livet och som under 2016 tagit ett
stort kliv framåt i sin karriär.

AWILAS
Sångerskan Anki Wallgren och dragspelaren Larisa Ljungkrona möttes på
Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och bildade Awilas, en duo som
på kort tid väckt stor uppmärksamhet
med sin blandning av musik, poesi och
improvisation. Debutskivan kom i höstas. ”Något av det vackraste jag hört”
och ”delvis improviserad ny folkmusik
som tar ljuvlig tid på sig fram till sina
sagolika urladdningar” tyckte några
recensenter. Musik som karaktäriseras
av lekfullhet, stark närvaro och tätt
samspel. Awilas skapar med små medel
en stor ljudbild och en egen värld för
de som lyssnar.
awilas.com
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DUO SYSTRAMI
Tvillingarna Fanny och Klara Källström, fiol och cello, bildar denna
samspelta duo. Med rötterna i de
ångermanländska skogarna låter de
sig inspireras av stormar, isar och
hav. År 2013 vann duon första pris i
tävlingen Årets unga folkmusikband,
år 2014 tog de hem andra pris i Musik
Direkts riksfinal. Musiken är laddad
och intensiv, samspelet tätt och energiskt. Det som börjar i en stillsam
melodi kan i nästa sekund ersättas
av ett rivigt beat. Fanny och Klara
kan reglerna och bryter dem som de
behagar. De flyger som de själva vill,
dock alltid tillsammans.

SPÖKET I KÖKET
Spöket i Köket är ett svenskt/danskt
tiohövdat folkmusikmonster med
svans. Svansen består av lika delar
polska, reel, vals, polka, schottis, jig,
visa och dans. Instrumentariet är stort
och omväxlande. Musiken kommer
från nordisk och kanadensisk folkmusiktradition och ur spökets egna
huvuden. Ett storband som lyckas variera sig och kombinera spelglädjen med
välspelad musik. Vital folkmusik med
stänk av gammal jazz, tyckte någon,
roligaste och spelgladaste bandet jag
hört på länge, sade någon annan. Nyskapande kulturarvsbärare stod det på
ett tredje förslag.
spoketikoket.com
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Årets trad
Tradition är en röd tråd i vår genre. Priset här går till någon i Sverige som under 2016 utmärkt sig genom att levandegöra
och förmedla, gärna på nytt sätt, en folklig tradition såväl med nordiska som utländska rötter.

ULRIKA BODÉN
Med rötterna i Helgum har Ulrika
ständigt de ångermanländska visorna
närmast hjärtat. Slog igenom internationellt med Ranarim och fortsätter
att utveckla sin musik i nya projekt.
Hyllad för flera skivor av skiftande
karaktär, senast Te Berga Blå, en
kärleksfull hyllning till vallmusiken
och dess utövare. Med sitt uttrycksfulla
sångsätt räknas hon som en av landets
främsta folksångerskor och anlitas som
solist och med sina band i Sverige såväl
som utomlands.
ulrikaboden.se

AMI PETERSON DREGELID
Ami är en av Sveriges bästa folkliga
dansare. Hon syntes tidigare i den
framgångsrika och uppmärksammade
dansgruppen Virvla men var också då
som nu en efterfrågad lärare, idag bl a
på Eric Sahlström Institutet och Dansoch Cirkushögskolan. Ami har som
ingen annan inspirerat och påverkat
en hel generation av dansare. Hon undervisar också i Norge med sin norske
man och partner Håkon har hon
flera gånger vunnit Landskappleikens
A-klass i dans till hardingfela – senaste
gången i fjol. Finare än så blir det inte.
Nominerad till detta pris även 2016.
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FÄBOLAND
Sara Parkman och Samantha Ohlanders kom som professorer med
skägg till galan i Göteborg 2011 och
skojade friskt med spelMANSrollen.
2016 tog de skäggen till en helt ny
nivå tillsammans med Hampus Norén
med föreställningen Fäboland. En
hyllning till tanterna på fäbodarna och
kvinnorna i folkmusiken med enkel
men genial dekor och en musik som
kombinerar låtspel på fiol med nya
rytmer och sång. Utsålda hus, mycket
media och extraföreställningar i vår.
Fäbodarna äger!
saraochsamantha.com
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Årets utgåva
Vi belönar en CD, en bok, en DVD eller kanske kombinationer av dessa. Här går priset till en utgåva inom genren som
under 2016 med en tydlig koppling till folklig tradition utmärkt sig särskilt mycket genom hög kvalitet musikaliskt,
innehållsmässigt och tekniskt.

MAGNUS GUSTAFSSON/
POLSKANS HISTORIA
Spelmannen och musikforskaren Magnus Gustafssons avhandling på drygt
900 sidor tar ett gigantiskt grepp om
ett ämne som för oss andra kan kännas
helt övermäktigt. Genom studier av
låtarna i en småländsk notbok från
början av 1800-talet beskriver Magnus
polskans bakgrund och utveckling och
ger en bild av vad som därför under
1900-talet blev grunden för svensk
folkmusikrepertoar. På vägen lär han
ha analyserat ungefär 90 000 låtar. Ett
imponerande mastodontverk, en tegelsten och en bibel på samma gång.
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ROBI SVÄRD/PA’KI PA’KA
Göteborgaren Robert Robi Svärd slog
igenom med dunder och brak med
debutplattan Pa’ki Pa’ka. En av tio plattor på Songlines lista Top of the world
och finfina recensioner i bl a USA,
England och självaste Spanien. Och att
skivan spelats i ett av spanska radions
största flamencoprogram måste ses
som en otrolig framgång. Passionerat
och nytänkande är några omdömen
och det är ingen tillfällighet att han
spelade in skivan i spanska Granada
med några av flamencons skickligaste
musiker och sångare.

STOCKHOLM LISBOA
PROJECT/JANELA
Denna svensk-portugisiska kvartett
är tillbaka med en ny sångerska, en ny
saxofonist och en ny CD där den finska
dragspelsdrottningen Maria Kalaniemi
gästar. Blandningen mellan fado och
polska finns där liksom ett antal egna
kompositioner. Rita Marias fantastiska
röst fick många att föreslå bandet till
pris – en ny June Tabor, skrev någon.
Fin balans, bandets bästa album, skrev
någon annan. Europeisk fusion när
den är som bäst, tyckte ansedda Songlines.

ayayay.se

stockholmlisboa.com
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VÅRA PARTNERS

RIKSFÖRBUNDET FÖR MUSIKER, ARRANGÖRER,
PROFFS OCH AMATÖRER
•
•
•
•
•
•

Vi fördelar arrangörsstöd till våra medlemmar
Vi coachar musiker och arrangörer
Vi arrangerar kurser och seminarier
Vi arbetar kulturpolitiskt
Vi driver projekt som stärker det fria musiklivet
Vi driver Stallet – väldens musik och projektleder
Folk & Världsmusikgalan

Bli medlem under galan till ett rabatterat pris!

www.rfod.se

Helsingborg
Pianofestival 2017
31/8 Yeol Eum Son
1/9 Marc André Hamelin
2/9 Christina Ortiz
3/9 Angela Hewitt

korrofestivalen.se
@korrofestivalen
#korrofestivalen
biljettkiosken.se

DUNKERS
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FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK I
P2 SVERIGES RADIO:
P2 LIVE: FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK

Konserter med den bästa folk- och världsmusiken,
tisdagar 19.00 – 20.30.

KLINGAN

Visor, folk- och världsmusik och allt som rör sig däremellan och runtomkring,
lördagar 15.00 –18.00.

P2 VÄRLDEN

Hör musik från världens alla hörn, dygnet runt.
MUSIKEN I P2 LYSSNAR PÅ NÄR DU VILL I APPEN SVERIGES RADIO PLAY

Folkmusikens hus presenterar

SOMMARKONSERTER,
KURSER, FESTIVALER
OCH SPELMANSSTÄMMOR

En del av Landstinget Sörmland

www.folkmusikenshus.se

www.scenkonstsormland.se
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VÅRA PARTNERS

Vi finns i hela Sverige! Dans-Musik-Sång-Dräkt-Slöjd
Folkdansringen är känd genom folkdansen och den folkliga
musiken. Vi har kurser och uppvisningar och deltar på festivaler,
spelmansstämmor och uppspelningar.
Vi har även en stark tradition inom folkvisor och sånger, allt ifrån
visstugor till folkmusikkörer.
Genom folkdräktens historia vill vi skapa förståelse
för folkdräkten som sådan och visa att dräkten var
viktig för sammanhållning och sockengemenskap.
Slöjd kan innebära sömnad, växtfärgning,
silversmide och träslöjd.

www.folkdansringen.se
www.musikvasternorrland.se

För ett levande musikliv
i Västernorrland
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Tack för i år!
VERKSTÄLLANDE PRODUCENT OCH PROJEKTLEDARE
Niclas Pereira dos Reis Lindblad/Riksförbundet för
Folkmusik & Dans
KOORDINATOR
Peter Ahlbom
ANSVARIGA GALAKONSERTEN
Niclas Pereira dos Reis Lindblad/Riksförbundet för
Folkmusik & Dans, Mats Einarsson/Sveriges Radio, Eva Omagbemi/Mix Musik, Josefina Paulson/
Världens Musik & Dans, Erik Bergquist/Helsingborgs
Konserthus
ANSVARIG SEMINARIER
Christoffer Lundström/Kulturens
HOTELLBOKNING
Anna-Lena Lavén/Svenska Folkdansringen
SAMORDNARE DUNKERS KULTURHUS
Fredrik Öjbro
SAMORDNARE KRINGAKTIVITETER
Fredrik Öjbro/Dunkers Kulturhus, Marianne Halling/
Svenska Folkdansringen och Eva Edstrand/Sveriges
Spelmäns Riksförbund
PROJEKTLEDARE NORDIC SHOWCASE
Christofer Ekströmer/Västmanlandsmusiken,
Sven Midgren/Musik i Syd

SAMORDNARE EFTERFEST
Anders Smedenmark/Musik i Syd
JURY
Tamara Numhauser/Mix Musik och Hadrian Prett/
Eric Sahlström Institutet, (ordföranden) samt Osiel
Ibanez/Selam, Sofia Lilly Jönsson/journalist, Vanessa
Labanino/producent, Emrik Larsson/Region Halland,
Patrik Lindgren/Lira, Anna Nyander/dansare, Astrid
Selling/Sveriges Spelmäns Riksförbund, Åsa Veghed/
projektledare och Hakan Vreskala/musiker.
MUSIKTEKNIKER SR
Jan Waldenmark, musiktekniker, Jan Flodby,
OB-tekniker, Tobias Carlson, sändningstekniker,
Ulf Gruvberg, radiopresentatör, Mats Einarsson,
producent direktsändning.
BILDSPEL
Simon Mogren
REDAKTÖR PROGRAMBOK
Peter Ahlbom
LAYOUT
Ida Fredriksson/Musik i Syd
OMSLAGSBILD
YMPA (Iwa Herdensjö & Andrejs Ljunggren)

Folk & Världsmusikgalan arrangeras
av Riksförbundet för Folkmusik och
Dans, Kulturens, Sveriges Spelmäns
Riksförbund, Eric Sahlström Institutet
och Svenska Folkdansringen, i sam
arbete med och med stöd av Dunkers
kulturhus, Musik i Syd. Helsingborgs
stad, Musikverket, Musikcentrum Riks,
Kultur i Väst, Region Halland, Region
Gävleborg, Scenkonst Sörmland, Norr
landsOperan, Musik i Västernorrland,
Visan i Sverige, Folkmusikens Hus, Mix
Musik och Sveriges Radio m fl.

Nordisk Showcase 2017 organiseras
av Västmanlandsmusiken och Musik i
Syd i samarbete med Folk & Världs
musikgalans huvudarrangörer, de
nordiska Musikexportkontoren och
Musikcentrum Riks.

www.folkgalan.se
www.folkgalan.se
www.nordicshowcase.se

