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Umeå är i år Kulturhuvudstad i Europa. Vårt perspektiv på
året är lokalt och regionalt. Hur kan vi berika Sverige och
Norrland med kultur utifrån och vad är vårt bidrag från
kulturlivet i norr till Sverige, Europa och världen? Självklart
har folk- och världsmusik en viktig roll när vi ser på oss
utifrån och stolt vill främja det som är unikt här.
När folkmusikvågen drog över Sverige på 1970-talet var
föreningen Gnid & Drag i Umeå en av drivkrafterna. Ur Gnid
& Drag föddes folkmusikfestivalen som i år berikas av och
berikar den femte Folk & Världsmusikgalan. Det är första
gången som galan kombineras med en festival. Umefolk har
genom buskspel och jam, genom dans till folkmusiken och
ett engagemang för att välkomna nya till genren, inte minst
mängder av barn och unga från kulturskolorna, tagit fasta
på sitt 70-talsarv samtidigt som den odlar genrens professionella utveckling och bjuder på mycket nytt och oväntat.
Galan i Umeå har valt sina teman utifrån ett Norrlandsoch Europaperspektiv. Det blir möjligheter att på seminarier
fördjupa sig i berättande och folkmusik, minoriteter i norr,
jämställdhet – med premiär för ett speciellt gala- och festivalprojekt – samt Europa. Bonusteman på initiativ från galans
partners kommer att handla om visgenren, dans, mångfald,
arrangörer och mycket annat. Vi ser fram emot en gala, festival, seminarier, mässa som samlar folk- och världsmusikgenren i Sverige kryddad med gäster från Norden och Europa.
Varmt välkomna till Umeå
MARCO FEKLISTOFF, NORRLANDSOPERAN, LARS FARAGO,
FOLK- & VÄRLDSMUSIKGALAN OCH ULF PERSSON, UMEÅ
FOLKMUSIKFÖRENING

GALAKONSERT
NORRLANDSOPERAN
FREDAG 21 FEBRUARI
KL 20.00

GALAKONSERT NORRLANDSOPERAN FREDAG 21 FEBRUARI
KL 20.00 ÅTTA PRISER ATT DELA UT, NIO ARTISTER PÅ SCEN
KONFERENCIERER KATARINA MAZETTI & RONNY ERIKSSON
GALAN DIREKTSÄNDS I SVERIGES RADIO P2 SAMT PÅ WEBBEN, WWW.FOLKGALAN.SE
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ABALONE DOTS

Abalone Dots från Västervik hade
countryn med sig från tidiga barns
ben. Spelade först med papporna
men står sedan många år stadigt på
egna ben. Deras mix av country och
bluegrass ”softgrass” har givit ban
det många fans utomlands liksom i
Sverige där Abalone Dots synts en
hel del i teve, bl a i Melodifestiva
len. Fick också en Grammis 2009.
Rebecka Hjukström, sång, gitarr,
banjo, dobro, Sophia Hagman, sång,
mandolin, cello, nyckelharpa, Louise
Holmer, sång, kontrabas, piano, kom
pletteras här av trummisen Viktor
Källgren och Joakim Jonzon, gitarr.
www.abalonedots.com

AFROTRONICS

Fyra musiker, sångare och ljudkonst
närer undersöker gränsen mellan
kulturer och stilar, traditionellt och
modernt, elektroniskt och akustiskt.
De använder sig av live-elektronik,
synthar och samplers men också
akustiska och traditionella instrument
för att placera det västafrikanska
uttrycket i en urban ljudmiljö.
Sångerskan Fanta Yayo kommer
ursprungligen från Guinea så reper
toaren består av traditionellt material
från Guinea men också musik från
Mali och Senegal plus Fantas eget
material. Lisa Ladberg, slagverk, och
sång, Robin Cochrane, elektronik och
slagverk samt Jonah Gold, ljudteknik
ingår också i detta band som precis
släppt sin första CD.
www.afrotronics.com

HASSE ALATALO
& JORD

Meänkieli heter det, språket från
Tornedalen där Sverige och Finland
möts. Från detta område kommer
Hasse Alatalo, sångare och spelman
i legendariska Norrlåtar men också
producent och journalist i musik
radion sedan många år. Han har
också dokumenterat sång och musik
från Tornedalen och Norrbotten.
Härifrån kommer också Jord, den

tornedalska grupp som framför alla
spridit regionens musik på skiva och
konsertscener. I Jord förenas skön
stämsång med influenser både från
Tornedalen och övriga världen.
Susanne Rantatalo, sång och slag
verk, Jan Johansson, sång och drag
spel, Johanna Lindgren, sång, flöjt
och slagverk samt Erling Fredriksson,
sång, kontrabas och gitarr.
www.hassealatalo.se
www.jordmusik.com

ALGOT

På mycket kort tid har Magdalena
Eriksson, fiol, och Mattias Mårtens
son, cittern/bouzouki i Algot lagt
folkmusiksverige för sina stampan
de fötter. Det började med musik
tävlingen Musik Direkt där Algot
vann både den svenska finalen och
den internationella. Sedan har det
blivit utländska gästspel, festi
valspelningar och en hyllad debut
skiva. Ångermanland är basen för
denna duo som spelar traditionellt
och eget, allt med frenesi, skick
lighet och timing. Hörs för övrigt
också i den folkrockiga kvartetten
Bjäran. www.algotfolk.se

THOMAS ANDERSSON

Thomas kommer från Bygdsiljum
där han tidigt greps av musiken.
Han började spela fiol och var med
och bildade kultförklarade Burträs
kar’a, ett stort folkmusikband som
blommade under gröna vågens
generösa 70- och 80-tal. Senare
fastnade Thomas för det folkliga
berättandet, historierna som ofta
kombinerar folkmusiken med skrö
norna och de gamla sagomotiven.
Thomas har skrivit och framfört en
rad hyllade enmansföreställningar
med musik och historier som fängs
lat och fångat en stor publik långt
utanför Västerbottens gränser.

SIMON MARAINEN

Simon Isak (Issát) Marainen, är en
synnerligen mångsidig svensk-sa
misk poet, jojkare, journalist och

skådespelare. Född i lappländska
Nedre Soppero med kulturarbetande
föräldrar började han skriva dikter
redan som 13-14-åring. Därefter var
steget inte långt till jojken som ännu
lever starkt i hans hembygd. Simon
har varit både reporter på Sameradi
on och skådespelare på Giron Sámi
Teáhter i Kiruna. Han är också med
lem i gruppen Ára som nominerades
till pris på Folk & Världsmusikgalan
2011. Han tilldelades Norrbottens läns
landstings stipendium Rubus Arcticus
2007.
www.samer.se/2141

AIDA NADEEM/TRINITY

Aida Nadeems musik är ljudet av dju
pa kulturella rötter och kreativt mod,
full av den bitterljuva smärtan av exil.
Aida är född i Bagdad men verksam
i Köpenhamn/Malmö, formad i avant
garde och det råa, vackra ljudet av
hennes arabiska rötter. Hon har också
nominerats till prestigefulla BBC
World Music Award. Till galan kommer
hon tillsammans med dansarna Hanna
Thorstensen och Mohanned Hawaz.
Hanna är från Malmö och har dansat
orientalisk dans sedan 1995 och även
studerat bl a i Egypten. Mohanned
bor i Göteborg, kommer från Irak och
dansar både orientalisk och modern
dans. Tillsammans bildar de tre grup
pen Trinity som genom musiken och
dansen vill hylla försummade värden i
tillvaron - omsorg, kärlek och glädje.
www.aidanadeem.net

NORDMAN

Det är nu tjugo år sedan Nordman
slog igenom med dunder och brak.
Mats Westers nyckelharpa och
Håkan Hemlins hesa sång – ”Vand
raren” slog ned som en bomb. Snart
fanns det en Nordman-skiva i vart
femte svenska hem och unga nyckel
harpister blev plötsligt hetast i skolan.
Jubileet firar Mats och Håkan med att
släppa en skiva och åka på turné när
mast unplugged. Gamla favoritlåtar
i nya versioner men också några nya
bitar. I sällskap har de blockflöjtisten

Claudia Muller och pianisten Dani
Strömbäck.
www.nordman.nu

TETRA

Tetra består av sångerskorna Ingrid
Brännström, Sanna Källman, Anna
Ottertun och Maria Stellas. Fyra sång
erskor från Göteborg med samma lust
att dela sånger med varandra. Alla
har de mångårig erfarenhet av att
sjunga musik från olika folkmusikalis
ka traditioner. Möt arabisk och grekisk
ornamenterad sångstil, haitipuls och
nordiskt gung. Allt i egna arrange
mang som bygger på rytmiska vokal
komp, olika röstklanger och slagverk.
Tetra reser, leker och dansar med
sina röster i världens sångtraditioner.
Resultatet får en alldeles egen nyans,
med trummor, stämmor, improvisa
tion och dans. www.tetra.se

KATARINA MAZETTI

Galans konferencier Katarina är
bosatt i Lund men har ett långt och
kärleksfullt förhållande till Umeå där
hon bl a var med och drog igång
det stora folkmusikkollektivet Gnid
& Drag - som sedermera blev Umeå
Folkmusikförening och så småningom
Umefolk. Hon spelar gärna dragspel
men är mest känd som prisbelönt och
internationellt erkänd och hyllad för
fattare och debattör. Har också vunnit
På Spåret med höjdhopparen Stefan
Holm. www.katarinamazetti.com

RONNY ERIKSSON

Galans andra presentatör är även
han numera väldigt etablerad utanför
norra Norrland även om han sedan
länge bor i Piteå. Ronny började i
folkmusikgruppen Euskefeurat där
han fortfarande stundom sjunger
men gick vidare som en av våra första
ståuppkomiker. Politiskt engagerad
och en skicklig textförfattare, han
sysslar numera mycket med egna
föreställningar på scen och i teve där
han blandar humor med största allvar
under mottot ”det är aldrig för sent
att ge upp”. www.hadebra.nu
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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 2013 nått framgång eller stärkt
sin position med ett aktivt arrangörskap och ett för genren och dess publik bra koncept och program.

FARHANG

PLANETA

SOMMARSCEN MALMÖ

Farhang (persiska för kultur) är
en politiskt och religiöst obunden
stockholmsförening som verkar för
att bygga broar mellan människor
med olika kulturell bakgrund.
Föreningen bildades 1995 och
organiserar festivaler, konserter,
seminarier m m involverande
konstnärer, författare, musiker och
de som är allmänt intresserade av
frågor kring kultur, identitet och
kreativitet i en värld präglad av
diaspora, globalisering och kulturell
mångfald. Man fungerar också som
rådgivare åt musiker med utländsk
bakgrund i Sverige. Nominerades
till Årets Arrangör också 2011.

Västsvensk festival för musik och
dans i hela världen som firade
tioårsjubileum i år. Över hundra
akter på mer än 30 scener i fem
städer bjöd på allt från flamencopop och barnföreställningar till
svensk folkdans och brasilianskt
sväng. Började som ett nätverk för
arrangörer och har idag mer än
30 olika medlemsorganisationer.

Under nio veckor varje sommar
presenterar Sommarscen Malmö
närmare 200 föreställningar i
både stort och litet format, på ett
fyrtiotal platser runtom i Malmö.
Programmet spänner från det unika
och oväntade mötet till det breda
och folkliga med allt från barnteater, dans, litterära vandringar och
jazz till film, pop, nycirkus, allsång
och musik från hela världen. Gemensamt för alla arrangemang är
att de äger rum utomhus, att de är
med fri entré och att de ska bjuda
på en mångfald av scenkonst för
barn, unga och vuxna.

www.farhang.nu
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www.malmo.se

STOR MÄSSA I
FOLKETS HUS
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ÅRETS ARTIST
Kan vara en soloartist eller en solist i en grupp som under 2013 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.

ULRIKA BODÉN

MATS EDÉN

SOFIA JANNOK

Med rötterna i Helgum har Ulrika
Bodén ständigt de ångerman
ländska visorna nära hjärtat. Slog
igenom internationellt med Ranarim och fortsätter nu utveckla sin
musik i många egna projekt. Hyllad
för sina inspelningar av Nicke
Sjödins psalmer på ångerman
ländska och i år med CD:n Kärlekssånger, f ö också nominerad till pris
vid årets Folk & Världsmusikgala.
Med sitt uttrycksfulla sångsätt
räknas hon som en av landets
främsta folksångerskor och anlitas
som solist och med sina band såväl
i Sverige som utomlands.

En lysande fiolspelman med fast
förankring i värmländsk folkmusiktradition och en av de viktigaste
aktörerna i utvecklingen av folkmusiken i Sverige sedan 1970-talet.
Hans inflytande som stilbildare
som fiolspelare, ensemblemusiker,
kompositör och improvisatör inom
svensk folkmusik går knappast att
överskatta och han har därigenom
starkt bidragit till dagens mångfacetterade folkmusikliv i Sverige. Släppte under året en hyllad
CD liksom en uppmärksammad
komposition för orkester och solist
till flöjtisten Göran Månsson. Vann
Årets Utgåva för CD:n Anno 2010
och har två tidigare nomineringar i
denna kategori.

Redan som 11-åring började Sofia
uppträda. När hon sjöng coverjojkar
för barn på Etnografiska museet i
Stockholm upptäcktes hon av TV3
och hamnade i final i Talangjakten.
Sedan 2005 har hon jobbat med
musik på heltid och släppt tre
album. Grammisnominerad 2010,
nominerad till Årets Artist även på
Folk & Världsmusikgalan samma år.
Sjunger på samiska som hon förenar med både folk, pop och lite jazz.
Slog igenom publikt när hon sjöng
Waterloo på Melodifestivalen och
har sedan turnerat i bl a USA, Kina
och Europa liksom för Umeå2014
runt om i Europa.

www.ulrikaboden.se

www.sofiajannok.com.

www.matseden.se
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ÅRETS GRUPP
Kan vara allt från duo och uppåt. En grupp sångare, musiker, dansare eller blandningar
av dessa som under 2013 utmärkt sig musikaliskt, på scen och med ett starkt personligt
uttryck och bra scenisk kommunikation.

AHLBERG, EK
& ROSWALL
Emma Ahlberg, Daniel Ek och
Niklas Roswall hittade varandra i
gruppen Ranarim. När den lades
ned 2010 bildades denna trio som
med rötterna i Småland och Medelpad spelat in två rosade skivor och
turnerat flitigt över hela Sverige.
Ett virtuost och dynamiskt samspel
kännetecknar gruppen som gärna
spelar till dans. Influenser från
barock till pop kryddar en egen stil
som på kort tid lockat stor publik
landet runt.
www.ahlbergekroswall.se

ELLIKA SOLO RAFAEL

TETRA

Ellika Frisell och Solo Cissoko
spelade på den allra första Folk
& Världsmusikgalan 2010 och har
spelat ihop sedan 1998. Mixen
mellan bingsjöpolskorna och griot
musiken från Senegal har sedan
dess fört paret på konserter runt
om i världen. Numera kompletterar
slagverkaren Rafael Sida gruppen
som släppte en rosad skiva 2013
och vars nya form lockat arrangörer och publik både i Sverige
och utomlands. Lyrisk, svängig och
unik musik av tre mycket skickliga
musikanter vars personligheter
tydligt hörs när trion spelar.

Sångerskorna Ingrid Brännström,
Sanna Källman, Anna Ottertun och
Maria Stellas bildar Tetra, fyra sån
gerskor från Göteborg med samma
lust att dela sånger med varandra.
Alla har de mångårig erfarenhet
av att sjunga musik från olika folkmusikaliska traditioner. Tetra reser,
leker och dansar med sina röster
i världens sångtraditioner. Resultatet får en alldeles egen nyans, med
trummor, stämmor, improvisation
och dans – vilket i år också går
att höra på galascenen liksom
på Umefolk.

www.countryandeastern.se

www.tetra.se

MUSIK I ÄPPLET

22.2
KL 11.30–22
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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 men också någon som startat en karriär sent
i livet och som under 2013 tagit ett stort kliv framåt i sin karriär.

AFROTRONICS

BJÄRAN

GOTHENBURG GADJOS

Fyra musiker, sångare och ljud
konstnärer undersöker gränsen
mellan kulturer och stilar, traditionellt och modernt, elektroniskt och
akustiskt. De använder sig av liveelektronik, synthar och samplers
men också akustiska och traditionella instrument för att placera det
västafrikanska uttrycket i en urban
ljudmiljö. Sångerskan Fanta Yayo,
ursprungligen från Guinea, Lisa
Ladberg, slagverk, och sång, Robin
Cochrane, elektronik och slagverk
samt Jonah Gold, ljudteknik ingår
också i detta band som precis
släppt sin första CD och även
hörs på galakonserten och på
Umefolk i år.

Tungt, rytmiskt och svängigt.
Bjäran, vinnare av Årets unga
folkmusikband 2012 har bara
börjat men är redan eftertraktade
på landets scener. Med rötterna i
Västernorrland spelar de folkmusik
med fokus på ös. Fiol, gitarr, saxofoner och slagverk, egna låtar med
medelpadsk och ångermanländsk
krydda. Halva bandet - Magdalena
Eriksson och Mattias Mårtensson
– hörs i Algot på galakonserten, liksom på Umefolk. Peter Bonde och
Christian Cuadra är de övriga två
medlemmarna i detta band i tiden!

Fem killar från Göteborg som spelar
balkanmusik med sällsynt driv och
klart personliga influenser. Släppte
en uppmärksammad debutplatta
2013 och har redan turnerat flitigt
både i Sverige och utomlands.
Musikaliskt låter det ibland både
jazz och funk om denna synnerligen
heta kvintett. Hypertajt, hård
svängande och oerhört spelskickligt tyckte Lira om debutplattan.
Häng med på en fest från Istanbul
till Göteborg men via bandets
andra hemstad Berlin.

www.bjaran.se

www.gadjos.se

www.afrotronics.com
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ÅRETS TRADITIONSBÄRARE
Tradition är en röd tråd i vår genre. Priset här går till någon i Sverige som under
2013 utmärkt sig genom att levandegöra och förmedla, gärna på nytt sätt, en tradition,
såväl med nordiska som utländska rötter.

NADIN AL KHALIDI

EIWOR KJELLBERG

GÖRAN MÅNSSON

Nadin föddes i Bagdad 1980, växte
upp där och i Kairo innan hon kom
till Sverige och Malmö 2002. Sedan
dess har hon arbetat med musik,
teater och radio. Hon är utbildad
violinist men spelar saz i Tarabband
som hon startade 2008. Hon undervisar också i svenska för invandrare
och asylsökande, spelar barnföreställningar och jobbar socialt. En
mångsidig, engagerad och skicklig
musiker, sångerska och medmänniska som för vidare sin musikaliska
tradition och ser till att den varken
dör eller stelnar.

Eiwor är riksspelman från Järvsö
i Hälsingland. Hon har spelat sedan
hon var liten, hon är en mycket
skicklig låtmakare och solist med
flera fina låtar, skivor och utmärkelser bakom sig. Sedan 2002 arbetar
hon åt studieförbundet Bilda som
folkmusikkonsulent där hon med
envishet, entusiasm, energi och
synnerligen framgångsrikt sjösatt
fantastiska ungdomsprojekt som
Hälsinge Låtverkstad, Folk Summer
School och 2013 projektet
FolkUngar.

Göran Månsson räknas idag till
en av Sveriges absolut främsta
folkmusiker på flöjt och pipa. Han
har släppt flera uppmärksammade
skivor – en nominerades till pris
på Manifestgalan 2007 – han är en
eftersökt och ambitiös pedagog,
solist som ständigt verkar vara på
väg till Japan på nya uppdrag samt
medlem i band som Gjallarhorn
och Frispel. Spelade med Sarek
i Melodifestivalen 2004. Uruppförde Mats Edéns komposition
Naturae Sonus med Sundsvalls
kammarorkester i november.

www.nadin.se
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www.eiwor.se

www.goranmansson.se
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ÅRETS TVÄRSPEL
Utveckling utgår ofta från samarbeten och vi vill belöna bra samspel tvärs över geografiska eller
musikaliska gränser, mellan personer och grupper eller i ett gemensamt projekt.
Något nytt och oprövat, något överraskande och som sticker ut som under 2013 resulterat,
uppmärksammats eller lovar gott inför framtiden.

CALLE REAL

ETHNO

TARABBAND

Calle Real – timba, modern kubansk
musik, är vad tolvmannabandet
Calle Real sysslar med. Bandet
bildades 1999 som trio men har
vuxit sedan dess. Idag är Calle Real
ett hårdsvängande dansband. Tajt
och med en egen stil. Calle Real har
spelat på alla stora svenska festivaler och även gjort sig ett namn
utomlands. Gjorde t ex stor succé
vid sitt första besök på timbans
hemland Kuba. Det mest explosiva
salsa/timbabandet från Europa, har
den framgångsrika amerikanske
DJ´n Melao i Miami sagt om detta
dynamitpaket. Nominerades i klassen Årets Grupp 2010.

För snart 25 år sedan arrangerades
det första Ethnolägret på Falun Folk-
musikfestival. Sedan dess har mer
än tusen unga svenska folkmusiker
gått genom denna underbara, omvälvande och utvecklande musikvecka. Ethno är världens största
internationella läger för unga folkmusiker och har haft deltagare från
alla kontinenter utom Antarktis.
Ethno har fått efterföljare i dussinet
länder och fler är på väg – i detta nu
arrangeras det allra första Ethno
lägret i Indien och i sommar blir
det debut i Norge. Ethno skickar
också svenska ungdomar på Ethno
utomlands, lanserar svenska och
utländska grupper och genomför
en uppskattad höstturné i Sverige
varje år. En fantastisk plantskola vars
betydelse inte kan överskattas.

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. 2012 kom bandets första
skiva som visar på den brokiga
repertoar där traditionell musik från
Libanon, Egypten och irak stångas
mot bandets egna kompositioner.
Ordet ”tarab” står för det djupa
och passionerade bandet mellan
musikerna och publiken – ett ord
som verkligen kännetecknar denna
hyllade och aktiva unga grupp.
Tarabband och Nadin Al Khalidi
nominerades till hela tre pris vid
Folk & Världsmusikgalan 2013 – nu
är bägge nominerade igen. Kanske
dags för ett pris i år?

www.callereal.se

www.ethno.se

www.tarabband.com
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DE NOMINERADE FOLK & VÄRLDSMUSIKGALAN 2014

ÅRETS UTGÅVA
Vi belönar en CD, en bok, en DVD eller kanske kombinationer av dessa. Här går priset till en utgåva som
under 2013 utmärkt sig särskilt mycket genom hög kvalitet musikaliskt, innehållsmässigt och tekniskt.

ULRIKA BODÉN BAND /
KÄRLEKSSÅNGER
Ångermanländska sångerskan
Ulrika Bodén har samlat sitt band
och spelat in en ljuvlig samling
kärlekssånger från förr och nu. En
helgjuten, vacker och synnerligen
njutbar skiva. Ulrika Bodén är också
nominerad i klassen Årets Artist.

LIMBOHOFVET /
KLINGANDE
KLENODER

RYDVALL & MJELVA /
ISBRYTAREN

Limbohofvet är tre fiolspelande
unga virtuoser vars samspel hör
till det tätaste och intensivaste
på folkmusikscenen. Lena Jonsson, Emma Ahlberg och Johanna
Karlsson spelar så det glöder vilket
publiken på galan i fjol kunde höra,
och vilket gör denna CD till en av
2013 års bästa.

Ertik Rydvall är nyckelharpsspelare
i bla Nordic, Olav Luksengård Mjelva norsk fiolfantom som också hörs
i grupper som Sver bl a. Tillsammans har Erik och Olav bestämt sig
för att utforska samspelet mellan
nyckelharpa och hardingfela, ett
samspel som resulterat i en intrikat
skiva, fylld av lyhört spel, vackra
låtar och dansant sväng. En svensknorsk union värd att vara rädd om!

ÅRETS HEDERSPRIS
Tilldelas någon individ eller aktör som med en lång gärning bidragit
till att de traditionsbaserade kulturarven inom musiken och dansen
lever och utvecklas i Sverige. Pristagaren offentliggörs under
galan men inga nominerade utses.
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ÅRETS
HEDERSPRIS

FOLK & VÄRLDSMUSIKGALAN 2014

ÖVRIGA KONSERTER

ONSDAG 19 FEB

TORSDAG 20 FEB

HOMMAGE TILL EN SPELMAN
– KONSERT TILL NYLIGEN BORTGÅNGNE SPELMANNEN SÖREN
JOHANSSONS MINNE.

MUSIK- OCH BERÄTTARKAFÉ
PÅ TRAHPPIE – SAMISKT KULTURHUS OCH KAFÉ

UMEÅ JAZZSTUDIO MED
KARIN HAMMAR OCH TORBJÖRN
ÖMALMS SAAJO

Medverkande: Maxida Märak, Lars-Olof
Nutti, Mikael Niemi och Svante Lindqvist

Torbjörn Ömalms Saajo, en trio som fogar
samman en syntes av frisinnad modern
jazzmusik och folkmusik från Tornedals
regionen och Karelen. Torbjörn spelar gitarr
och tiosträngad kantele, Robert Erlandsson
kontrabas och Bo Söderberg trummor.

Medverkande: Torbjörn Näsbom, Sebastien
Dubé, Sunniva Abelli, Elin Granström, Arne
Forsén, Anna Sjöberg och Daniel Pettersson
m fl. Dessutom kommer kultbandet
Burträskara´ att återförenas på
scenen efter närmare 20 års tystnad.
NorrlandsOperan ons kl 19.00

Västerbottens museum tor kl 19.00

Kvällen inleds med Karin Hammar Quartet
med Hanna Paulsberg.
Arr: NorrlandsOperan, Umefolk och Folk &
Världsmusikgalan.
Umeå Jazzstudio, Studion Umeå
Folkets Hus tor kl 20.00
13

FOLK & VÄRLDSMUSIKGALAN 2014

UTSTÄLLARE FOLK &
VÄRLDSMUSIKGALANS
MÄSSA, FOLKETS HUS,
LÖRDAG KL 10–22
Välkomna att träffa dessa utställare:

Riksförbundet för Folkmusik & Dans Vax Records
Visan i Sverige Musik i Syd Eric Sahlström Institutet
Västerbottens Spelmansförbund Dimma Records
Kulturens Bildningsverksamhet Räfven Deborah
Henrikson Linköpings folkmusikfestival Äsping
Music Musikcentrum Sunniva Abelli Emilia Amper
Svenskt Visarkiv Caprice Records Folkmusikens
Hus Lira Urkult Sofia Thelin Apolonia
Nyckelharpsverkstan Härjedalspipan Östersunds
fiolverkstad Bridget Marsden/Elin Nilsson
Andersson Dance Studieförbundet Bilda
Josefina Paulson/Ivan Monthan Petter Berndalen
Gamleby Folkhögskola Limbohofvet Daniel
Pettersson/Maria Jonsson Umeå Teaterförening
SMartSe

SALLYSWAG
REDAN VINNARE
Folk & Världsmusikgalan lanserade i höstas ett slags tävling för nya världsmusikgrupper med enbart kvinnor. Detta för att uppmärksamma ojämlikheten på musikscenerna och kampen för jämställdhet mellan könen. Över tjugo
grupper anmälde sig och galans jury bestående av Susanne Rundberg, länsmusiken Stockholm, Lisa Lestander, Umefolk och Markus Falck, Norrlands
Operan, hade ett tufft jobb att bland en mängd fantastiska förslag välja ett
med extra stor potential. Det blev göteborgsbaserade SallySwag som i vinter
fått resurser att repetera och förbereda sig för sin scendebut på Umefolk.
Så här säger bandets initiativtagare Erik Risinger:
Musiken vi spelar har formats utifrån vilka vi är i bandet.
Tanken var att skapa en helt ny organism. En het, kokande
och levande gryta av nyskrivet och gammalt. Vi skapar och
lånar texter och sound influerade av rootsmusik från bland
annat Sverige, Bulgarien, Kuba, Somalia och Libanon och
formar musiken till vår egen. Vi vill vara ett band som är som
en skön käftsmäll. Vi rör om, vi tar plats och griper tag.
Aurelia Dey, sång, Sanna Eriksson, sång, Erika Risinger, fiol,
Susanna Risberg, elgitarr, Nadina Pundins, elbas,
Ebba Wigren, trumset, Nadia Hamouchi, trumpet,
Anna Malmström, klarinett, Paulina Moberg, trombon.
SallySwag spelar i Folkets Hus, Studion, fredag natt kl 00:30

ÄR DET RÄTT ELLER FEL ATT KVOTERA?

Projektet diskuteras på ett seminarium
i Folkets Hus, Embla, lördag kl 15.30
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VÄLKOMMEN
TILL DEN NIONDE
UPPLAGAN AV
FOLKMUSIK
FESTIVALEN
UMEFOLK!
När alla priser är utdelade fortsätter festen på Umeå Folkets
Hus. Missa inte konserten Umeuropa i Studion direkt efter
galan med unga musiker från 20 länder. På lördagen hålls
för tredje året i rad storslaget allspel i Idun. Häng på om du
är spel- eller sångsugen, noter finns på www.umefolk.com!
Det är inte utan stolthet Umeå Folkmusikförening kan se
tillbaks på festivalens utveckling som pågått sedan tidigt
80-tal. Umefolk byggdes på fundamentet av Umeå Folk
musikfestival som gick i graven 2005 och sedan dess har
sista helgen i februari återigen växt till en av årets stora
svenska folkmusikhögtider. Det känns extra roligt att till
sammans med NorrlandsOperan välkomna er alla till Umeå!
LISA LESTANDER, PROJEKTLEDARE UMEFOLK
ANTON TELJEBÄCK, PRODUCENT OCH ALLSPELSLEDARE

Salong Källberg,
Elmberg, Frisör
15.00
SVÄV

Svängigt och virvlande med Anna
Nordesjö Segerström, fiol, Maria
Olsson, kontrabas och Carin
Ehelmsdotter gitarr.

Studion
18.30–19.15
LISA LESTANDER,
JONAS KNUTSSON
& MATS ÖBERG

Lisa Lestander från vokalgruppen
Kraja, saxofonisten Jonas Knutsson
och klaviaturspelaren Mats Öberg
botaniserar bland tämligen okända
folkvisor från norr som dessutom
precis släppts på skiva.

21.00–22.30
UMEUROPA

40-talet unga folkmusiker från hela
världen som mötts genom Ethno och
andra ungdomsläger och nu kommer
till Umeå för att spela ihop igen.

00.30–01.15
SALLYSWAG

Pinfärsk och mycket spännande
oktett som i hård konkurrens vann
Folk & Världsmusikgalans pris till
intressantaste nya världsmusikband
med enbart kvinnor. Premiär på scen
för SallySwag!

FREDAG 21.2
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Maria och Daniel har båda sina rötter
i norra Västerbotten, har spelat ihop
i många år och presenterar nu in
nehållet i tre nyupptäckta låtböcker,
både på scen, i nytryck och på CD.

20.45-21.30
KATARINA BARRUK
BAND

Katarina Barruk är en umesamisk
artist som gör all musik själv där
texterna är på umesamiska och där
jojken får stor plats i musiken.
Hon utnämndes till årets unga sa
miska konstnär 2012 vid Riddu Riddu
festivalen.

22.15-23.00
SLOW FOX

Slow Fox är 28-åriga Sofia Henricsson
från Umeå. Kommer till Umefolk med
egna låtar och egen trio.

23.45-00.30
BERÄTTARFÖRESTÄLLNING: MARIA JOHANSDOTTER

En sann berättelse om en transperson
och nyckelharpsspelman i Karl XII:s
Sverige. Föreställningen bygger på
rättegångsprotokoll som musikern
Anders Peev och berättaren Johan
Theodorsson anpassat för scenen.

20.00-20.45
BAKER’S COTTAGE

I centrum finns melodierna, de egna
och de väl valda lånen, påhittiga
arrangemang och lyhört samspel
mellan saxofonisten Marcus Olsson
och gitarristen Erik Wäcklén.

12.00–13.00
DANIEL WALL
& OLD SALT

Bosatt i USA reser Daniel runt i
Europa och spelar banjo på gatorna,
inspirerad av amerikansk musik och
det folkliga soundet.

19.15–20.00
MARIA JONSSON
& DANIEL PETTERSSON

Freja

Lärarutbildningshuset,
Umeå universitet
FESTIVALEN.
DAG FÖR DAG.

Miklagård

SALLYSWAG

UMEFOLK 21–23 FEBRUARI 2014

21.30-22.15
HALM

Fyra norrländska tjejer, fyrstämmig
sång och instrument som banjo,
kontrabas, mandolin, piano och gitarr.
Country och bluegrass är det
som gäller.

23.00-23.45
MCROAR

Irländskt, country, jazz och folk står
på programmet när McRoar spelar.

00.30
BIRKAFOLK

Elever från Birka Folkhögskolas
folkmusiklinje. Med lika mycket sväng
som spelglädje äntrar de scenen på
årets Umefolk.

Tonsalen

Studion

19.15-20.00
NORIA

15.30-16.30
LENA JONSSON
& BRITTANY HAAS

Lina Nordin och Jonas Lundbergs
passion för folkmusiken från östra
Europa knöt dem samman; balkan,
klezmer och i synnerhet den
romska musiken.

20.45-21.30
SVÄV

SVÄV - svängigt, virvlande, även
tyrligt, vemodigt när SVÄV bjuder
upp till dans!

22.15-23.00
BURMAN/BERGGREN

Lycksele är idag mittpunkten för
familjen där alla har musiken som sitt
främsta intresse. Dansa till polones
ser, antingen traderade eller hittade
i notböcker från tidiga 1800-talets
Västerbotten.

23.45-00.30
FRAMNÄS FOLKLORE
ENSEMBLE

Studenter från alla profiler på Fram
näs Folkhögskolas musiklinje och från
Musikhögskolan som spelar svängig
folkmusik från Bulgarien, Makedonien
och Turkiet i egna versioner, med en
rockig attityd.

BIRKAFOLK

01.15-02.00
RUBINSZTEIN/
NOLGÅRD/KARLSSON
Här spelas gränslandslåtar! Reper
toaren består av asymmetriska
polskor och låtar från Värmland
med omnejd. Svängigt, drivet
dansspel med stor intensitet.

Loke
20.00-02.00
DANS TILL
SPELLISTA

Lena Jonsson från Bollnäs och
Brittany Haas från Kalifornien blandar
svensk och amerikansk fiolmusik i
en sprudlande musikalisk resa. Två
fiolvirtuoser som kryddar med fantasi,
nyfikenhet och finess.

RESIDANS

18.30-19.30
HOTEL PALINDRONE

LÖRDAG 22.2
Idun
13.30-15.30
ALLSPEL

Kommer från Österrike och bjuder
på traditionell österrikisk folkmusik
blandat med andra europeiska
traditioner, jazz och klassisk musik.
Musik avsedd att lyssna till och
självklart – dansas till! Bourree,
chapelloise, vals, mazurka.

17.00-18.00
MP3

Efter snart tio år som grupp är trion
bland de mest bokade och uppskat
tade svenska folkmusikgrupperna för
sitt sväng och sin energi - inte minst
bland danspubliken!

20.00-21.00
RESIDANS/KARMER
KRING BLÅ

RESiDANS är det treåriga projektet
där modern dans och folkdans mötts i
professionell inramning. Karmer kring
blå är den tredje föreställningen, ska
pad av koreografen Örjan Andersson
och kompositören Hans Appelqvist.

23.00-00.00
ABALONE DOTS

ABALONE DOTS
HOTEL PALINDRONE

Abalone Dots från Västervik spelar
numera över hela världen. Vann en
Grammis 2009 och har synts en hel
del i teve, bl a i Melodifestivalen.

KATARINA BARRUK BAND

UMEFOLK.COM

DAG FÖR DAG, FORTS. SID 20.
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Idun

Freja

Foajén UFH

00:00
01:00

BirkaFolk,
00:30

23:00

Halm, 21:30

Bakers Cottage, 20:00

McRoar, 23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

Dans till spellista! 23:00

Dans till spellista! 20:00

Rubinsztein/
Nolgård/
Karlsson, 01:15

Framnäs
Folklore
Ensamble,
23:45

Berättarföreställning:
Maria Johansdotter, 23:45
Sally Swag,
00:30

Burman/
Berggren,
22:15
Slow Fox,
22:15

Umeuropa,
21:00

Sväv, 20:45

Katarina
Barruk Band,
20:45

Folk- och
världsmusikgalan, 20:00

Noria, 19:15

Maria Jonsson, Daniel
Pettersson,
Kadrilj, SKIVSLÄPP, 19:15

Lisa Lestander, Jonas
Knutsson,
Mats Öberg,
18:30

Studion

18:00

Sväv, 15:00

Loke - dans

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Miklagård
Daniel Wall &
old salt, 12:00

Musik på stan

12:00

FREDAG

21.2

FESTIVALÖVERSIKT
Tonsalen

Jamma med
Ajna, 18:00

17:00
18:00

01:00

00:00

Tjo & Tjim,
00:15

22:00
23:00

San-Sápmi,
22:45

21:00

Abalone Dots,
23:00

RESiDANS:
Karmer kring
blå, 20:00

Hedershettan,
01:15

Fårfiolerna,
00:30

Dans till spellista! 23:00

Dans till spellista! 20:00

Jord, 01:00

Susanne Rosenberg: Blå
koraler, 23:30

Daniel Wall &
old salt, 22:00

Tetra, 20:30

EPOS, 20:30

Afrotronics,
00:30

Mullin Mallin
och Svensk
Peppar, 21:30

Clemens,
00:30

Translantic
Orchestra,
22:45

V dala studentspelmanslag,
21:30

Algot, 20:30

Dockteater,
Matija Solce,
19:30

Workshop:
Irländsk dans,
19:00
Thomas &
Guro, 19:00

Bollnäs
Folkhögskolas
Spelhenslag,
17:00

Joe Fiddle,
19:45

Mahesh Vinayakram & Kate
Young, 17:30

Folk You,
prisutdelning
Idésprutan,
16:45

Familjeföreställningen
Troll, 15:30

Friends by
Hotel PaHallandsfolk,
accident, 18:30 lindrone, 18.30 18:15

MP3, 17:00

Umeå Spelmanslag, 17:00;
Kontraster,
Västerbottens
17:30
spelmansförbund, 17:45

Namashte,
16:00

Eiwor Kjellberg
Lena Jonsson
Band, 15:00
& Brittany
Workshop:
Haas, 15:30
Folk Jam, 15:30

Spelworkshop
för barn: FolkUngar, 12:30

Gwaxikk, 18:15

Malmö Musikhögskolas
Världsmusiklinje, 21:15

20:00

19:00

Dansföreställning: Skator
och Sparvar,
17:00

Dans till spellista! 16:00

Loke - dans

Duo Systrami,
16:45

Miklagård

16:00

Foajén UFH
Dansföreställning: Skator
Burundi
och Sparvar,
Drums, 15:15
15.30

Sofia och Ida
solo, 13:00

Ahlberg, Ek &
Roswall, 12:15

Studion

15:00

14:00

ALLSPEL,
13:30

Idun

13:00

Septemberkören, 12:30

Freja

12:00

Limbohofvet,
11:30

Äpplet

11:00

LÖRDAG

22.2
Tonsalen

NAMASHTE

19.00–09.45
THOMAS & GURO

Duon möttes på Ethno 2012 och
har sedan dess spelat ihop och
komponerat ny musik för hardingfela
och cittern.

20.30–21.15
TETRA

Studion, forts
21.30-22.30
MULLIN MALLIN +
SVENSK PEPPAR

Galen stämning när Mullin Mallin
och Svensk Peppar än en gång röjer
loss tillsammans. De två banden
spelar musik från Balkan med allt från
jojk-inspirerade sånger till Balkan
Beat Box-covers!

00.30-01.30
AFROTRONICS

Fyra musiker, sångare och ljud
konstnärer undersöker gränsen
mellan kulturer och stilar, traditionellt
och modernt, elektroniskt och
akustiskt. Västafrikansk musik i en
urban ljudmiljö.

Miklagård
16.00–16.45
NAMASHTE

Traditionell sydindisk musik, en stil
som är känd för sina melodiska
harmonier och speciella rytmik. Till
det dansas den sydindiska dansstilen
”Bharatanatyam” där ansiktsuttryck,
exakt fotarbete och gracila handrörel
ser är typiska kännetecken.

17.30–18.15
KONTRASTER

Smäktande ryska toner med gruppen
Kontraster.
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Möt arabisk och grekisk ornamente
rad sångstil, haitipuls, dans och nord
iskt gung. Allt i egna arrangemang
som bygger på rytmiska vokalkomp,
olika röstklanger och slagverk.

22.00–22.45
DANIEL WALL
& OLD SALT

Bosatt i USA reser Daniel runt i
Europa och spelar banjo på gatorna,
inspirerad av amerikansk musik och
det folkliga soundet.

23.30–00.15
SUSANNE ROSENBERG

En av våra mest framstående folksångerskor, pionjär vad gäller fler
stämmig sång som senast hörts i nydanande folksångsföreställningar som
”Getens Horn”. Cellisten Leo Svensson
är lika hemma i folkmusik som i expe
rimentell pop och ny musik.

01.00–01.45
JORD

Tornedalsk musik med Jord, den
grupp som framför alla spridit regio
nens musik på skiva och konsertsce
ner. I Jord förenas skön stämsång
med influenser både från Tornedalen
och övriga världen.

syd- och nordsamisk jojk i arrange
mang för kör.

15.15–16.00
BURUNDI DRUMS

Burundis berömda trummor, aba
timbo, är återljudande trummor
tillverkade av det speciella träslaget
”umuvugangoma” från Burundi.
Trummorna genljuder in till hjärtats
djup när dessa 11 trumspelare ställer
upp sig i en halvcirkel och dansar
under trummornas vilda rytmer.

16.45–17.30
DUO SYSTRAMI

Med rötterna i de ångermanländska
skogarna låter syskonparet sig inspi
reras av naturen, de kan reglerna men
bryter dem som de behagar med
sång, fiol och cello.

18.15–19.00
GWAXIKK

Ett nyskapat band som föddes på
Framnäs Folkhögskola. De spelar en
mix av folkmusik och jazz, där bl.a.
ballader och polskor framförs med
improvisation och inspiration från
olika håll.

19.45–20.30
JOE FIDDLE

Joe Fiddle (Nyström) började för
skojs skull spela på gatorna i Oslo
hösten 2012 och har sedan dess fort
satt sitt låtskrivande med inspiration
hämtat från 1960-talet kombinerat
med modern musik.

Freja
12.30–13.15
SEPTEMBERKÖREN
& MOZAIK

Septemberkören i Umeå uppträder i
år tillsammans med kören Mozaik från
Östersund. Mozaik sjunger också folk
musik från världens alla hörn. Musik
såväl från Afrika, Haiti, Balkan som

JORD

21.15–22.00
MALMÖ MUSIKHÖG
SKOLAS VÄRLDS
MUSIKLINJE

En 13 man stark ensemble med
studenter från folk- och världsmusik
utbildningarna vid Musikhögskolan i
Malmö bjuder på en spännande och
omväxlande konsert med musik från
många hörn i världen!

22.45–23.30
SAN-SÁPMI

Musik, sång och berättelser från
San-folket i Botswana som möter
samiska utövare i ett unikt projekt.
En konsert med många ingredienser
– missa inte det inledande seminariet
med musikerna innan konserten,
kl 20.00 i Mimer.

00.15–01.00
TJO & TJIM

En folk- och världsmusikensemble
bestående av studerande från Fram
näs Folkhögskola. Med spelglädje
och inspiration från världens alla hörn
bjuds det på svängiga riff, vackra
visor och glada melodier. De har en
sättning som ger många och fylliga
klanger på fler instrument än där är
personer i ensemblen.

TETRA

UMEFOLK 21–23 FEBRUARI 2014

ALGOT

bestående av halländska ungdomar
under ledning av Greger Siljebo.
Ensemblen är en del av region
Hallands satsning på föryngring
och tillväxt i den halländska folk
musiken.

19.30–20.00
JAMO JAMO

Jamo Jamo är ett dans- och kultur
förening i Umeå som sedan 2009
jobbar med dans och musik för
ungdomar. Ousmane Mane, från
Senegal, är gruppens konstnärlige
ledare.

Tonsalen
12.30–13.30
SPELWORKSHOP FÖR
BARN: FOLKUNGAR

Kom och jamma med FolkUngar
teamet, även om du aldrig spelat en
ton förut! Ta chansen att prova på
sång & dans, fiol och guitulele – vi
lovar du kan spela en låt efter 1,5
timme. Instrument finns till alla
deltagare i mån av plats.

15.30–16.30
FAMILJEFÖRESTÄLLNING: TROLL

Troll! -en föreställning för stora och
små, från 5 år. Kom och hör sagorna,
folksagorna om dem allra största
bjässarna, och om hur det går till att
lura dom som är farliga. Med sånger
skan Kersti Ståbi och nyckelharpisten
Erik Rydvall.

17.00–17.45
BOLLNÄS FOLKHÖGSKOLAS SPELMANSLAG
Ett spelhenslag bestående av
studerande från alla profiler på
Bollnäs folkhögskola som med gött
sväng och stor spelglädje bjuder
upp till dans!

18.15–19.00
HALLANDSFOLK

En nybildad folkmusikensemble

UMEFOLK.COM

medlemmar från Sveriges alla hörn
samt Tyskland, bygger sin inspiration
på varandras musikalitet och olika
karaktärer.

Äpplet
11.30–22.00

Musik med flera som nominerats
till pris vid galan, grupper från nät
verket EPOS samt Katapults Friends
By Accident och workshops med
mera. Se hela programmet på sidan 19.

SÖNDAG 23.2

20.30–21.00
ALGOT

Mariakyrkan

På mycket kort tid har Magdalena
Eriksson, fiol, och Mattias Mårtens
son, cittern, i Algot lagt folkmu
siksverige för sina stampande fötter
Ångermanland är basen för denna
duo som spelar traditionellt och
eget, allt med frenesi, skicklighet
och timing.

15.00
ULRIKA BODÉN
MED VÄNNER

Psalmer på ångermanländska,
Nicke Sjödins tolkningar framförda
av hyllade sångerskan Ulrika Bodén,
autoharp och flöjter, med vännerna
Niklas Roswall, nyckelharpa, Janne
Strömstedt, tramporgel och
Martin von Schmalensee, gitarr
och kontrabas.

21.30–22.00
VDALA STUDENT
SPELMANSLAG

Sveriges äldsta och största
studentspelmanslag, för tredje
gången utsedd till Sveriges bästa
studentspelmanslag vid Linköpings
folkmusikfestival häromsistens.

22.45–23.45
TRANSATLANTIC
ORCHESTRA

ULRIKA BODÉN
MED VÄNNER

15.00
THE VOICE OF THE
STRINGS
SUSANNE
ROSENBERG

The Transatlantic Chilean Folk
Ensemble är ett pågående interna
tionellt projekt där det skapas bl a
chilensk-inspirerad musik med en
orkester av akustiska instrument
från den klassiska och folkliga
traditionen.

Två röster, två stränginstrument och
en delad kärlek för bulgarisk folk
musik och nya musikaliska uttryck.
Zvezdana Novacovic, sång och harpa
och Sofia Högstadius, fiol och spång,
spelar bulgariskt men också slovenskt
och svenskt med stänk av jazz, konst
musik och improvisation.

00.30–01.30
CLEMENS

Musiken präglas av tongångar
från Balkan med influenser från
resten av världen. Clemens åtta

TRANSATLANTIC
ORCHESTRA
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WORKSHOPS
Workshops ingår i biljetten till Umefolk. Du anmäler dig i Umefolks kansli som är beläget i Umeå Folkets
Hus foajé under festivalen 21–22 februari. Där finns också information om eventuella ändringar. Det går
också att komma oanmäld. Då kan du förstås riskera att lokalen är full. Om du inte föranmält din närvaro
och ändå får plats så ska du skriva in dig på närvarolistan som finns i lokalen där workshopen är. Du kan
alltid fråga i festivalkansliet om du inte hittar till den lokal som angivits. Fri entré till workshops i NorrlandsOperans lokaler liksom till de som äger rum innan Umefolk öppnar lördag kl 12.30.

LÄR DIG LÅTAR UR TRE
NYUPPTÄCKTA NOTBÖCKER
Folkets Hus, Mimer kl 11–12
Maria Jonsson och Daniel Pettersson
spelar låtar ur tre nyupptäckta västerbottniska låtböcker från 1800talets början.

SUSANNE ROSENBERG

TINA WILHELMSSON

FREDAG 21 FEBRUARI

LÖRDAG 22 FEBRUARI

PROVA PÅ KULNING
Folkets Hus, Mimer, kl 17.30–18.15
Susanne Rosenberg är en av våra
mest erfarna folksångerskor och
lär ut hur du får rösten med dig i
kulningen, om teknik och former. Inga
förkunskaper krävs.

BALLADEN OM CECILIA ÅKARE OCH
UNGE HERR FREDRIK LIND
Folkets Hus, Balder kl 9–10.30
Välkommen till en workshop kring
kreativitet, normkritik och insikter.
Med visartisten Tina Wilhelmsson
tittar vi på våra egna sånger och sånger vi gillar att tolka. Hur ser rollerna
ut? Vilka perspektiv förmedlas?

DANS FRÅN DEN IBERISKA
HALVÖN
Folkets Hus, Loke, kl 18–19
En workshop som bygger broar
mellan dansen i norra Portugal och
Spanien. Ledare Juanra Campos,
musik Eva Permeter.
NYBÖRJARKURS I SCHOTTIS
Folkets Hus, Loke, kl 19.15–20
Inga förkunskaper krävs, kom som
du är. Ledare Frida Olausson och
Sara Lindström
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VILL DU FÖRA ELLER FÖLJA?
Folkets Hus, Miklagård kl 10–11.30
Queerpolskan rör runt i könsrolls
grytan för att låta dansglädjen stå
i centrum. Folklig dans bortom
normerna. Nu har du som redan har
dansvana chans att gå på workshop
där vi blandar dansövningar och
diskussioner. Hur fri kan polskan bli?
Med danspedagogen Erik Mägi och
riksspelman Ellinor Fritz.

DANSA POLSKA MED AMI
PETERSSON DREGELID
Norrlandsoperan, B-salen kl 12–14
Att hitta balansen, samdansen och
tekniken. För dig som är mer van
dansare.
FOLK JAM
Folkets Hus, Äpplet, kl 15.30–16.45
Folk Jam är en stor finsk dans- och
motionssuccé. Ett slags Friskis &
Svettis till folkmusik. Nu är det dags
att presentera den i Sverige – kom
och dansa dig pigg och stark.
LÄR DIG VISOR FRÅN TORNEDALEN
Folkets Hus, Balder, kl 15.30–16.30
Gruppen Jord lär ut sånger på tornedalska, meänkieli.
PRÖVA NOTSKRIVNINGSPROGRAMMET SCORECLOUD
Folkets Hus, Embla, kl 15.30–16.30
Ett nytt prisbelönt och enkelt notationssystem, designat för den som
inte är expert på vare sig dator eller
notskrift. Med utvecklaren och spelmannen Sven Ahlbäck. Ta gärna
med egen smartphone eller iPad.

TRALLA TILL DANS
Folkets Hus, Ask, kl 16–17
Prova på att tralla till olika typer av
dans. En workshop öppen för alla
oavsett förkunskaper. Ledare är
Carin Ehelmsdotter.
SCENDANSFORUM - WORKSHOP
I KOREOGRAFI
Folkets Hus, B-salen kl 16-18
På ett lekfullt sätt närmar vi oss olika
ingångar till att koreografera folkdans
på scen. Workshopen hålls av Anna
Öberg och Erika Lindqvist som båda
har mångårig erfarenhet av scenisk
dans, både som dansare och pedagoger. Scendansforum är ett projekt som
verkar för att skapa en plattform för
ett undersökande arbete med scenisk
folkdans. Det skapar möjligheter för
folkdansare och folkmusiker att mötas,
verka och utvecklas som konstnärer.
I vår ges en längre workshop
i scenisk folkdans.
PRÖVA PÅ JOJK
Folkets Hus, Balder kl 16.30–17.30
Krister Stoor är same, fil dr i samiska
och aktiv jojkare. Här lär han ut jojk
från olika samiska traditionsområden.
KOMPA POLSKA PÅ GITARR
Folkets Hus, Mimer, kl 17.30–18.30
Daniel Ek är gitarrist i bl a gruppen
Ahlberg, Ek & Roswall Här ger han tips
på hur man spelar polska på gitarr
och andra stränginstrument. Han går
igenom olika kompfigurer och sätt att
harmonisera olika polsketyper både
med plektrum och med fingerspel.
Du bör ha spelat några år.
POLSKA FÖR NYBÖRJARE
Folkets Hus, Loke, kl 18–19
Upptäck tretakten med Sara
Lindström och Frida Olausson.
IRLÄNDSK DANS
Folkets Hus, Äpplet kl 19–20
Lär dig irländska danser med Eva
Teljebäck till musik av gruppen
Paddy Person Grop.

FEMTE GALAN VAD
HÄNDER HÄRNÄST?
Folk & Världsmusikgalan är en
manifestation framförallt för
professionaliseringen och den
konstnärliga utvecklingen av
genren folk- och världsmusik där
vi självklart inkluderar dans som
bygger på och berikar musiken. På
den av P2 direktsända galan presenteras några av genrens främsta
artister och priser delas ut för att
synliggöra och främja dem som
bidragit till genrens förnyelse och
utveckling under det senaste året.
Galan uppdaterar sina former hela
tiden. På fem år har galan vuxit
från en konsert med prisutdelning
till ett nästan oräkneligt antal
evenemang – konserter, mässa,
seminarier och workshops är
viktiga inslag vid sidan av huvudevenemanget. Just kombinationen
borgar för ett nationellt intresse,
men ger också möjligheter för
olikheter – till att betona det unika
i den region som galan besöker.
Galan spelar också en viktig roll
för att utveckla genren. Vi talar
gärna om mångfald, om betydelsen
av kulturella möten men det blir
ofta prat men lite verkstad. På
galan sker mötena. Här finns hela
världens kultur – inte genom att vi
bjuder in musik från andra länder
utan genom att samverka kring all
världens folkmusik och dans som
lever i Sverige. På galan diskuteras hur vi kan vaccinera oss mot
främlingsfientlighet genom musik
och dans och det sker samtidigt
i praktiken genom att vi lyssnar

och ser på lika väl som spelar och
dansar med varandra.
På de fem år som galan existerat
har den kulturpolitiska kartan
i Sverige ritats om. Makt och
ansvar har överlämnats från
riksdag, regering och Kulturrådet
till landsting och länsinstitutioner.
Galan har kunnat etableras och
utvecklas mycket tack vara ett i
kulturlivet unikt samarbete mellan
ideella organisationer, kommuner,
landsting och länsinstitutioner.
Just sådana samarbeten vill den
nya kulturpolitiken uppmuntra.
Och så har också skett med årliga
projektstöd under tre år från
Kulturrådet och Statens musikverk. Alla är eniga om att galans
innehåll och upplägg är viktig för
en genre som är i stark utveckling
men saknar egna institutioner för
professionellt utövande. Alla är
eniga om att formerna för sam
verkan är en styrka och en förebild
för andra kulturområden. Men hur
blir det med grundfinansieringen
efter de tre projektåren? Kommer
treårsgränsen för projektstöd
kunna överskridas? Kommer
fler länsorganisationer gå in
i samarbetet och de som redan
är med utöka sin insats? Vem har
ansvaret för att komplicerade
samarbeten etableras och vidmakthålls – är det frilansartisterna
själva, organisationslivet, institutionerna, kulturpolitiken eller
dess myndigheter?

Galan kommer att leva vidare,
även om vi när detta skrivs,
inte vet var den ska hållas och
hur finansieringen kommer att bli
nästa år. Välkommen att
diskutera framtiden med oss.
Vi är stolta över galan och det
vi byggt hittills. Galan är unik.
Det är fantastiskt glädjande att så
många även detta år hörsammat
inbjudan till samarbete.

TACK ALLA NI – VI SOM
GÖR GALAN MÖJLIG!
Lars Farago, Riksförbundet
för Folkmusik & Dans
Mats Einarsson,
Sveriges Radio P2
Markus Falck
NorrlandsOperan
Maria Bojlund, Eric
Sahlström Institutet
Michael Müller,
Musik Gävleborg
Peter Ahlbom,
samordnare

FRAMTIDEN?

Folk & Världsmusikgalans framtid
diskuteras under ett seminarium
i NorrlandsOperans B-sal fredag
21.2 kl 13–14. Medverkande bl a
Gunilla Carlsson (s) ordförande
i riksdagens kulturutskott, Marcus
Hartmann (m) från kulturdepartementet samt representanter för
länsmusikorganisationerna, flera
av galans partners.
Välkomna dit!
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SEMINARIER
Fri entré till alla seminarier, somliga lokaler är relativt små varför det är bra att
vara ute i god tid. Ingen föranmälan. För att ta del av seminarierna i Folkets Hus
fr o m kl 13 lördag krävs dock festivalbiljett.

FREDAG 21 FEBRUARI
10.00-11.30 SÅ SKRIVER MAN
ROLIGA TEXTER– HANDFASTA
TIPS OCH MYCKET NÖJE MED OLA
AURELL, SJUNGANDE KOMIKER.
Folkets Hus, Balder
Han arbetar med visan som utstuderat humoristisk form. Du är välkommen till en frejdig föreläsning där han
delar med sig av metoder och knep
samt frossar i exempel på hur metoderna använts i festliga texter från
tjugotalet fram till idag.
Arr: Visan i Sverige.
10.30-12.00 SAN – SÁPMI
Folkets Hus, Mimer
I ett unikt samarbete med närmast
sensationella kulturella likheter har
den samiska befolkningen i norr mött
San-folket från Botswana i södra
Afrika. Ett kulturellt, arkeologiskt och
musikaliskt möte som resulterat i skolbesök, workshops och konserter. Drivs
i samarbete mellan Cesam – Centrum
för samisk forskning i Umeå – och ett
forskningsinstitut i Botswana. Sanfolket räknas som ett av urfolkens
urfolk, ett vandrarfolk vars kultur idag
är hotad i Botswana. Ett seminarium
om likheter och olikheter, om en levande historia och mångfald.
Föreställning Folkets Hus Freja
lördag kl 22.45, inledande publiksamtal
Folkets Hus, Mimer kl 20.00

VEM VAR MARIA JOHANSDOTTER?
MED ANDERS PEEV OCH JOHAN
THEODORSSON.
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10.30-12.00 DE ANDRA – SEMINARIUM OM QUEERA, NORMKRITISKA
OCH ANDRA BORTGLÖMDA BERÄTTELSER I SVENSK FOLKMUSIK.
Folkets Hus, Brage
Sara Parkman, Samantha Ohlanders,
Johan Theodorsson och Anders Peev
berättar om transpersonen Maria/
Magnus, Gössa-Annas stämspel,
homoerotiska koraler och vallåtsmusikens potential att vara radikal.
Publiken deltar i gruppdiskussioner
och seminariet avslutas med ett
öppet samtal.
Föreställning Maria Johansdotter
Folkets Hus Miklagård fredag kl 23.45.

12.00-13.30 STORSPELMÄN PÅ FILM
Folkets Hus, Balder
Vi möter de legendariska spelmännen
Hjort Anders och Blank Anders i nyutgivna filmer på DVD. Hjort Anders
finns fångad i några unika sekvenser
där han spelar själv. Låtar och minnen
förmedlas av Viksta Lasse, Päkkos
Gustaf, Nils Agenmark och Ole Hjort.
Blank Anders är inspelad 1976 då han
spelar med Jobs Lasse och Kungs
Levi. Filmerna introduceras av regissör
Karsten Wedel, spelmannen Ole Hjort
samt producenten Lasse Zackrisson,
Vax Records.
Arr: Vax Records.
13.00-14.00 FOLK & VÄRLDS
MUSIKGALAN EN SUCCÉ – MEN
HUR LÄNGE?
NorrlandsOperan, B-salen
Musikgenrer som folkmusik utan egna
institutioner har ingen långsiktighet
längre i arrangemang så som Folk &
Världsmusikgalan, Ethno m fl. Samarbeten måste byggas år för år – medel
sökas från Kulturrådet, Musikverket,
lokala och regionala aktörer. Hur
drabbas musiklivet av frånvaron av
långsiktighet? Vilken roll ska de olika
myndigheternat ha? Samtal med stabschef Marcus Hartmann (m) Kulturdepartementet, Riksdagsledamot Gunilla
Carlsson (s) ordf. Kulturutskottet,
Jonas Burman, chef för Musikplattformen Statens Musikverk, direktör Dag
Celsing, Västmanlandsmusiken, musikchef Marco Feklistoff, NorrlandsOperan, vice VD Magnus Gustafsson, Musik
i Syd, kulturdirektör Anna Söderbäck,
Uppsala läns landsting, Maria Bojlund,
VD på Eric Sahlström Institutet,
verksamhetsledare Sofia Joons,
Riksförbundet för Folkmusik och Dans,
verksamhetsledare Per Gudmundson,
Folkmusikens Hus, verksamhetsledare Kenneth Lundmark, Kulturens
Bildningsverksamhet, ordförande Lars
Farago Folk- & Världsmusikgalans
ledningsgrupp.

13.00-18.00 FORUM: FOLK
Folkets Hus, Peterson Berger
En seminarieträff för aktiva forskare
inom folkmusik och folkdans från olika
discipliner såsom etnologi, musikpedagogik, musikvetenskap och konstnärlig forskning. Programmet består
av presentationer och efterföljande
diskussioner. Alla som är intresserade
av att ta del av tankeväckande diskussioner och som vill hålla sig uppdaterade av forskningsläget är varmt
välkomna att titta in en stund eller
följa med under hela eftermiddagen.
Moderator: Dan Lundberg. Medverkande bl a Jonas Simonson, Ingrid
Åkesson, Magnus Gustafsson, Susanne
Rosenberg, Markus Tullberg, Jill Ann
Johnson, Sven Ahlbäck, Thomas
Fahlander och Astrid Selling.
Arr: Kap Syd/Markus Tullberg och
Svenskt visarkiv/Statens musikverk.
14.00-15.00 FYSISKA ARENOR I ETT
VIRTUELLT HUS
Folkets Hus, Midgård, fredag kl 14-15
För det är ju det som det handlar
om, att vi samlar våra kulturlokaler i
kommunen under ett tak (hemsida).
Vid besök på hemsidan (det virtuella
huset) så kan man göra det mesta,
köpa biljetter till föreställningar, se
ett späckat kalendarium, se tidigare
konserter (föreställningar), eventuellt
se konserter (föreställningar) direkt
live på hemsidan osv. Bettan Edberg,
kulturstrateg på Örnsköldsviks kommun och Ulf Ödmark, Örnsköldsviks
kommun och Örnsköldsviks Folkmusikförening/RFoD demonstrerar det
virtuella kulturhuset i Ö-vik.
14.30-15.30 PANELSAMTAL: HAR
VISAN EN PLATS I MUSIKSVERIGE?
NorrlandsOperan, B-salen
Visan är en levande genre med
djupa rötter i Norden och med en stor
betydelse för svenskt musikliv. Svår
att definiera samtidigt som den ofta
är så självklar att vi kanske inte ens
tänker på den som en genre? Mycket
av det som våra mest kända artister
och musikskapare producerar har ett

nära släktskap med visan. Det är texter
som i musikalisk dräkt formulerar och
reflekterar över vårt liv i dag. Texten
har en avgörande betydelse och
speglar vår samtid, alldeles på samma
sätt som under Bellmans och Taubes
tid. Riksförbundet Visan i Sverige vill
i detta panelsamtal sätta fokus på
visans roll i Musiksverige. Vilken plats
har visgenren på den framtida musikkartan? Var skapas förutsättningarna för visgenrens utveckling? Vilken
betydelse har olika kulturinstitutioner
och bidragsgivare? Är visgenren
idag helt beroende av kommersiella
krafter? Med Jonas Burman, chef
Musikplattformen på Statens Musikverk, handläggare Hasse Lindgren,
Konstnärsnämnden, stabschef Marcus
Hartmann (m) kulturdepartementet,
riksdagsledamot Gunilla Carlsson (s)
ordf. Kulturutskottet m fl.
Arr: Visan i Sverige med stöd av
SKAP, Svenska Kompositörer Av
Populärmusik.
16:00–17:00 MUSIC AS VACCINE
AGAINST XENOPHOBIA – DIVERSITY
IN EUROPÉ
NorrlandsOperan, B-salen
Political parties with xenophobic
agendas are growing in Europe. They
promote cultural ideologies which
claim that local and national cultural
traditions should be separated from
traditions of minorities and foreign
cultures. Folk and world music has taken an active stand against racism, not
only in Sweden. We discuss experiences from the cultural field. What are
the results of in intercultural meetings
for traditional culture? About methods
and ways to work with music and dance for a better world and investigate
possibilities to create a network to
strengthen the genre internationally. Participants: Festival organiser/
project manager Joanie Crump Folk
Against Fascism England, project
manager Jan Lothe Eriksen SafeMUSE
Norway, directeur artistique Philippe
Fanise L’Arcade, France, Sofia Joons,
Sweden/Estonia, Xavier Arnijas,

Generalitat de Catalunya Departament
de Cultura, Director David Ibañez
de la Fira Mediterrània de Manresa,
Spain, Tarmo Noormaa, manager
Estonian Folk Music Centre and
Viljandi Folk Music Festival, musicians
Isak Bergström and Sara Parkman,
Folkmusiker mot främlingsfientlighet,
Lydia Ojala and Erik Rask, Folk You
Sweden, representatives from European organisations, stabschef Marcus
Hartmann (m), Kulturdepartementet,
riksdagsledamot Gunilla Carlsson (s)
ordf. Kulturutskottet.
Arr: Riksförbundet för Folkmusik
och Dans i samarbete med Folkmusiker mot främlingsfientlighet, Katapult
för mångfald, Postkodlotteriets
kulturstiftelse, Scenkonst Sörmland.
16.30–17.30 SAMTAL
ARRANGÖRER EMELLAN
Folkets Hus, Midgård
Ett samtal mellan arrangörer av
festivalliknande folkmusikevenemang.
Innehållet är ganska obundet men
kommer ha inslag av: Hur driver vi
festivalerna på bästa sätt? Hur hittar
vi ekonomi, och vilken roll ska vi spela
i samhället och i folkmusikvärlden.
Öppet för andra frågor
17.30–18.30 WHO IS INVITED?
INTERCULTURAL AGENDAS IN
SWEDEN (ENG/SWE)
NorrlandsOperan, B-salen
Diversity is a flagship in Swedish
cultural policies. But how is this
implemented in practice? How are
resources allocated? Has international
exchange become a priority at the
expence of diversity inside Sweden and
visibility for artists who live here but has
a background outside Sweden? How
are the conditions developing for organizers of events with artists who are
oriented towards multicultural music
and dance. A discussion about diversity
and interculture in theory and practice.
With Eva Omagbemi Mix Musik Malmö,
Rostam Mirlashari, föreningen Farhang,
Stockholm, Peter Bothén, Lars Farago,
Ina Flid, Thuva Härdelin, Martina von
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Schwerin, Suat Ustun, leaders of Katapult för mångfald together with artists
from the project, Jonas Burman, chef
för Musikplattformen Statens Musikverk,
stabschef Marcus Hartmann (m) Kulturdepartementet, riksdagsledamot Gunilla Carlsson (s) ordf. Kulturutskottet.
Arr: Riksförbundet för Folkmusik och
Dans i samarbete med Postkodlotteriets
Kulturstiftelse och Scenkonst Sörmland.

LÖRDAG 22 FEBRUARI
09.00-10.30 WORKSHOP:
BALLADEN OM CECILIA ÅKARE OCH
UNGE HERR FREDRIK LIND.
Folkets Hus, Balder
Tina Wilhelmsson är visartist, har en
magisterexamen i politik (PolMag) och
har jobbat för RFSU (Riksförbundet för
sexuell upplysning) i 14 år. Tina både
skriver egna sexualpolitiska visor och
vrider och vänder på genus, läggning
och identitet i traditionella visor. En
workshop för dig som vill bli mer medveten om vad du förmedlar från scenen.
Vi tittar på våra egna sånger och sånger
vi gillar att tolka. Hur ser rollerna ut?
Vilka perspektiv förmedlas? Vi kommer tillsammans att experimentera och
se vad som händer om vi byter plats på
olika personer i sångtexter. Förändras
textens budskap? Om det förändras, hur
förändras det och varför? Välkommen
till en workshop med kreativitet, normkritik och insikter.
Arr: Visan i Sverige.
10.00–11.00 EUROPA – VÄGEN
UT PÅ KONTINENTEN
Mats Einarsson och Ulf Gruvberg
arbetar båda på Sveriges Radio. Genom
den europeiska radiounionen EBU har
svenska musiker en gyllene möjlighet
att nå ut med sin musik i Europa. Mats
och berättar hur det går till och delar
samtidigt med sig av information om
den stora EBU-festivalen i Rättvik
i sommar, för första gången sedan
80-talet på svensk mark! Medverkar gör
också Per
Gudmundson, Foilkmusikens Hus.
Arr: Sveriges Radio
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10.00–11.30
MINORITETERNAS MUSIK
NorrlandsOperan Black Box
Workshop med gruppen Jord,
Folkets Hus, Balder kl 15.30-16.30
Meänkieli heter det unika språket i Tornedalen. Syd- eller nordsamiska pratas
i Sapmi. Detta seminarium handlar om
kulturuttryck från två av våra nationella minoriteter, på deras egna språk.
Hasse Alatalo, musiker, journalist och
producent som i många år dokumenterat musik i Tornedalen och Norrbotten, pratar om sitt uppteckningsarbete, Krister Stoor, fil dr i samiska
med jojk som huvudämne, same och
jojkare berättar om forskningen och
ger klingande exempel samt Lennart
Rhodin f d riksdagsman och ledamot
i minoritetsspråkskommissionen som
sätter dessa två minoriteter i ett
historiskt och politiskt sammanhang.
I samarbete med Norrbottensmusiken.
10.00–11.30 VILL DU FÖRA
ELLER FÖLJA?
Folkets Hus, Miklagård
Queerpolskan rör runt i könsrollsgrytan för att låta dansglädjen stå i
centrum. Danspedagogen Erik Mägi
och riksspelmannen Ellinor Fritz har
i flera år spridit folklig dans bortom
normerna. Nu har du som redan har
dansvana chans att gå på workshop
där vi blandar dansövningar och diskussioner. Hur fri kan polskan bli?
10.00–11.00 DEN GAMLA NOTBOKEN
Folkets Hus, Mimer
Workshop med låtspel ur böckerna,
Folkets Hus, Mimer kl 11.00-12.30
Spelmännen Maria Jonsson och Daniel
Pettersson har under de senaste åren
gått igenom tre handskrivna spelmansböcker från Västerbotten. Det vi
benämner som spelmansbok är alltså
en bok eller ett häfte där notkunniga
spelmän skrev ner sin repertoar. Alla
tre böckerna är påbörjade under
tidigt 1800-tal och har tillhört Fredrik
Lindgren, Lidsträsk, Erik Eriksson,
Bäcken och Erik Andersson, Långed,
Nordmaling. Böckerna innehåller

mestadels kontradanser dvs kadriljer,
polonäser och menuetter, totalt
innehåller materialet ca 200 låtar.
Maria och Daniel berättar om arbetet
med böckerna och spelar låtar ur
materialet. Under workshopen lär de
ut låtar ur materialet.
10.00–11.30 JÄMSTÄLLD FOLKOCH VÄRLDSMUSIKSCEN
Folkets Hus, Peterson Berger
Under de senaste åren har det uppstått flera debatter om jämställdhet
på folk- och världsmusikfestivaler och
spelmansstämmor. Hur ser det ut?
Finns det ett problem eller är vi redan
jämställda? Detta är en paneldebatt
där vi exempelvis kommer att diskutera hur man kan räkna på jämställdhet,
behövs kvotering och hur blir det då
med kvalitén samt tips och idéer på
hur man kan jobba för en jämställd
scen. I panelen sitter Emilia Amper,
musiker, Anders Smedenmark, Musik i
Syd, Amanda Lindholm, Jämställd festival, Susanne Holst, Umeå Universitet
och Peter Bothén, Stallet. Moderator:
Ulrika Gunnarsson, Jämställdhetskoordinator Statens Musikverk.
Arr: Statens Musikverk
10.00–11.30 EUROPE – ETHNO
PEDAGOGY, PEACE AND
PROFESSIONALISM
Folkets Hus, Embla
The world´s biggest world music
camp for young musicians, Ethno,
will turn 25 next year. This Swedish
project has grown all around Europe,
Africa and Asia and the number of
new Ethno´s is still increasing. At
Ethno the young musicians teach each
other. How do they do it at different
Ethno´s? How does Ethno influence
musical diversity and traditions? Is
Ethno a vaccine against xenophobia?
This is a seminar in English where
Ethno leaders from five countries
discuss these issues. Vincent Combet,
Ethno France, Lidija Dokuzovic, Ethno
Croatia, Guro Kvifte Nesheim, Ethno
Norway, Sofia Joons, Ethno Estonia/
RFoD and Erik Rask, Ethno participant

and professional musician. Host: Susanne Lind, artist and leader at Ethno
Sweden.
Arr: Ethno Sweden and Scenkonst
Sörmland.
10.45–12.15 ATT BERÄTTA
EN HISTORIA MED MUSIK
Folkets Hus, Balder
Interpretation – några undervisningsexempel från en visskola. Hanne
Juul är vissångerska och ledare av
Visskolan på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Tillsammans med tre
elever från Nordiska Visskolan ger hon
exempel på hur man kan hitta sitt personliga uttryckssätt - sina möjligheter
att nå ut till publiken. Genom en öppen
naturlig röst och med en textmedvetenhet som speglar sångpoesins
underliggande grundkänsla och rytm
får sångaren verktyg att nå, och be
hålla den aktiva lyssnaren. Deltagarna
får ett rikt antal exempel på hur man
kan bearbeta en text – en melodi
– ett uttryckssätt: Samklang mellan
ord och ton.
Arr: Visan i Sverige.
12.15–13.30 FOLK YOU
– TANKESMEDJA FÖR FRAMTIDEN!
Folkets Hus, Midgård
Folkets Hus, Äpplet, lördag kl 16.30
(prisutdelning)
Känner du dig ung, spelar du folk eller
världsmusik, dansar du folkdans, eller
kanske bara älskar genren? Arrangerar
du, eller vill börja arrangera evenemang med folk/världsmusik och dans,
vill du bara sitta med och höra vad
andra gör? Kom då till Folk You’s Tankesmedja för Framtiden där vi pratar
om hur vi kan samarbeta, hjälpa och
stimulera den nya, unga folk/världsmusiken och dansen och gemensamt
jobba för att vi unga ska få mer
utrymme och ha det ännu roligare. Vi
kommer även presentera vinnaren i
tävlingen Idésprutan.
Arr: Folk You. Kontakt:
Erik Rask erik@folkyou.se. Telefon:
072-563 76 00

DIDIER FRANCOIS

MARCO AMBROSINI

SUSANNE ROSENBERG

SUSANNE ODELL

KRISTER STOOR

HANNE JUUL

STAFFAN LUNDMARK
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14.00-16.00 DANSARE
OCH MUSIKER – DET GEMENSAMMA SPRÅKET
NorrlandsOperan B-salen.
Ett seminarium om att spela till dans
och dansa till livemusik, om dansarens relation till musik och musikerns
relation till dans, om hur musiker och
dansare i olika genrer förhåller sig till
varandra och kommunicerar i utövandet. Seminariet lyfter fram genrespecifika och gemensamma förhållningssätt i kommunikationen musik/dans,
genom såväl teoretiska som praktiska
exempel. Deltar gör sex professionella dansare och musiker som utifrån
sitt eget utövande exemplifierar och
berättar om sina erfarenheter och
idéer. Målet med seminariet är att ge
möjlighet till ökad kunskap och nya
insikter om olika dans- och musikgenrers förhållningssätt samt öppna för
nya perspektiv i synen på dansens och
musikens samspel. Seminariet består
av en teoretisk samtalsdel och en
praktisk workshopdel. Medverkande
dansare Pia Pohjakallio, flamenco,
Anna Öberg, folkdans och Ulrika Larsen, odissi, samt musikerna Erik Steen,
gitarr, Josefina Paulson, nyckelharpa
och Moa Danielsson, tabla. Moderator
Erika Lindqvist.
Arr: Folksamling/Svenska Folkdansringen, i samarbete med Svenska
Postkodlotteriet.
15.30-16.30 VÄRLDSMUSIKBAND
FÖR ENBART KVINNOR – VÄGAR
TILL 50/50 MÅL
Folkets Hus, Embla
Till Folk & Världsmusikgalan i år gavs
stöd åt ett nybildat världsmusikband
med enbart kvinnor. Initiativet har givit
upphov till en livlig diskussion som
fortsätter live här. Hur har detta projekt lyckats med sitt mål att bidra till
jämställdheten i genren? Vilka fördelar
och nackdelar finns med kvotering och
riktade åtgärder för kvinnor? Är det
nödvändigt eller tvärtom kontraproduktivt? Och vad är det egentligen
som avgör resultatet? Panelsamtalet
avslutas med ett öppet publiksamtal.
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Medverkande: Erika Risinger - vinnare
av Världsmusikbandprojektet, Lars
Farago - tidigare förbundssekreterare
RFoD och initiativtagare till projektet,
Dan Engman - huvudlärare Folkoch Världsmusiklinjen på Framnäs
Folkhögskola och arrangör, Ulrika Gunnarsson - jämställdhetskoordinator på
Statens Musikverk och folksångerska,
Emilia Amper - musiker. Moderator:
Ulrika Lind.
Arr: EPOS, RFoD.
15.30-17.00 FYRA NYCKELHARPOR
I EUROPA – FYRA LJUDANDE
BERÄTTELSER
Folkets Hus, Peterson Berger
fredag kl 15.30-17.00
Världen över faller fler och fler för
det gyllene ljudet ur instrumentet
nyckelharpan. Men det är inte bara
geografiskt territorier bryts. Med
varje person följer ett eget möte, en
berättelse, en röst, och instrumentet hittar även än fler kulturer och
genrer. Möt de fyra musikerna Didier
Francois (Belgien), Marco Ambrosini
(Italien), Emilia Amper (Sverige) och
Ana Alcaide (Spanien) som bjuder på
sina berättelser om sina respektive
nyckelharpor. Givetvis bjuder de även
på sin musik. De tre nyckelharpisterna har även musicerat tillsammans i
europeiska samarbetsprojekt. Senast i
projektet Encore, med nykomponerad
musik för 24 nyckelharpor.
Arr: Eric Sahlström Institutet.
16.00-18.00 SCENDANSFORUM WORKSHOP I KOREOGRAFI
NorrlandsOperan B-salen
På ett lekfullt sätt närmar vi oss olika
ingångar till att koreografera folkdans
på scen. Workshopen hålls av Anna
Öberg och Erika Lindqvist som båda
har mångårig erfarenhet av scenisk
dans, både som dansare och
pedagoger.
Scendansforum är ett projekt som
verkar för att skapa en plattform för
ett undersökande arbete med scenisk
folkdans. Det skapar möjligheter för
folkdansare och folkmusiker att mötas,
verka och utvecklas som konstnärer. I

vår ges en längre workshop i scenisk
folkdans.
16.30–17.30 KVINNLIGA SPELMÄN
I NORRA NORRLAND
Folkets Hus, Mimer
Staffan Lundmark, forskningsarkivarie
från Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) och
etnolog Susanne Odell berättar om ett
antal kvinnliga spelmansprofiler som
verkat i regionen. Och hur kommer det
sig att så många husmödrar kunde
stämma en fiol?
Arr: Västerbottens spelmansförbund
16.45–17.15 JÄMSTÄLLDHET I MUSIKOCH DANSUTBILDNINGEN – VAD
GÖR VI NU?
Folkets Hus, Embla
Hur jämställda är dagens utbildningar
inom folk- och världsmusik och dans?
Hur långt har vi kommit på detta avgörande område? Vilken betydelse har
de olika utbildningsnivåerna? Vad är
viktigast för framtiden? Initiativtagare
till olika typer av jämställdhetsprojekt
på olika musikutbildningar berättar
om sina erfarenheter. Medverkande:
Jonas Simonson - Musik och Genus,
Musikhögskolan i Göteborg, Anna
Lundqvist - Kulturskola för alla, Sara
Parkman -Normkritiska Gruppen, KMH.
Moderator: Ulrika Lind.
Arrangör: EPOS, RFoD.
16.00-17.00 PROFESSIONELL SAMVERKAN MELLAN ARRANGÖRER
OCH MUSIKER
Folkets Hus, Balder
Seminariet har som mål att utifrån
paneldeltagarnas olika erfarenheter av
musiker- och arrangörslivet diskutera
förutsättningar för att på allvar bygga
nya infrastrukturer för att utöka och
förbättra samverkan mellan folk- och
världsmusikområdets olika aktörer på
nationellt plan. Diskussionen leds av
RFoDs nya verksamhetsledare Sofia
Joons som påbörjat en kartläggning
av arrangörer inom folk- och världsmusiken och Maja Adolphson från

Musikalliansen. Övriga medverkande:
Eva Omagbemi, producent Mix Musik,
Erik Rask, musiker och projektledare
för ungdomsnätverket Folk You m fl.
Arr: Musikalliansen/RFoD
17.30–18.30 KULTURSEKTORNS
JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
I SVERIGE OCH EUROPA
Folkets Hus, Embla
Vad kan folk- och världsmusiken
lära av andra kulturbranscher om
jämställdhet? Vilka kulturbranscher
har kommit längst inom jämställdhet
i Sverige? Vilka är orsakerna? Hur ser
jämställdheten inom folk- och världsmusik ut i Europa? Kan Sverige lära
oss något av andra länder eller lära
andra något? Finns samarbetsmöjligheter? Panelsamtalet avslutas med
ett öppet publiksamtal. Medverkande:
Chrissie Faniadis - Kulturbryggan och
European Cultural Foundation, Ellen
Nyman - skådespelare och ordförande
i Tryck, Albert Edman - ansvarig för
utvecklingsfrågor, Umeå Kulturhuvudstad 2014. Moderator: Ulrika Lind.
Arr: EPOS, RFoD.
WORKSHOP: FOLKJAM
Folkets Hus, Äpplet, lördag kl 15.30
FolkJam är ett nytt finskt dansfitnesskoncept, genom vilket du får uppleva
dansgemenskap och –glädje.
Folkjam passar för alla oberoende av
ålder eller danserfarenhet. Professionella
och inspirerande instruktörer ser till
att alla trivs. FolkJam är ett annorlunda, fräscht alternativ till gruppträning.
FolkJam har sitt ursprung i de finska
danstraditionerna, vilket ger dig
möjlighet till att på ett mångsidigt sätt
utveckla dina dansegenskaper och din
fysiska kondition.
FolkJam utvecklades vid Uleåborgs
yrkeshögskola 2007 och nu är det
etablerat över hela Finland. Kom och
träffa Petri Kauppinen och Heidi Ranta
och prova på denna finska fluga!

SÖNDAG 23 FEBRUARI
09.30–12.00 MUSIC AS VACCINE
AGAINST XENOPHOBIA – DIVERSITY
IN EUROPE – PART 2
NorrlandsOperan
A discussion between organisations
and institutions on how to create a
European network with the aim to
exchange knowledge and spread
inspiration about the role of music
and dance as a vaccine against
xenophobia. If you want to participate,
please contact lars.farago@rfod.se

Många organisationer väljer att förlägga möten till Folk & Världsmusikgalan. I år äger bl a dessa möten rum:
Visan i Sverige, årsmöte
fredag kl 15.30.
Pedagogträff folkhögskolelärare
lördag kl 10.00

SEMINARIER –
SORTERADE EFTER TEMA
TEMA VISAN I SVERIGE
SÅ SKRIVER MAN ROLIGA TEXTER
Folkets Hus, Balder, fre 10.00–11.30
PANELSAMTAL: HAR VISAN EN PLATS
I MUSIKSVERIGE?
NorrlandsOperan, Sal B, fre 14.30–15.30
WORKSHOP:
BALLADEN OM CECILIA ÅKARE OCH
UNGE HERR FREDRIK LIND
Folkets Hus, Balder, lör 9.00–10.30
ATT BERÄTTA EN HISTORIA
MED MUSIK
Folkets Hus, Balder, lör 10.45–12.15
TEMA URFOLK & MINORITETER
SAN-SÁPMI, MÖTE MELLAN KULTURER
Folkets Hus, Mimer, fre 10.30–12.00.
Föreställning Folkets Hus, Miklagård
lör 22.45, publiksamtal Folkets Hus,
Mimer lör 20.00
MINORITETERNAS MUSIK
NorrlandsOperan Black Box,
lör 10.00–11.30
WORKSHOP: SÅNGER PÅ MEÄNKIELI
Folkets Hus, Balder, lör 15.30–16.30
WORKSHOP – JOJK
Folkets Hus, Balder, lör 16.30–17.30

JÄMSTÄLLD FOLK- OCH VÄRLDS
MUSIKFESTIVAL
Folkets Hus, Peterson Berger,
lör 10.00–11.30
VÄRLDSMUSIKBAND FÖR
ENBART KVINNOR
Folkets Hus, Embla, lö 15.30–16.30
KVINNLIGA SPELMÄN I NORRA
NORRLAND
Folkets Hus, Mimer, 16.30–17.30
JÄMSTÄLLDHET I MUSIK- OCH
DANSUTBILDNINGEN
Folkets Hus, Embla, 16.45–17.15
KULTURSEKTORNS
JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
Folkets Hus, Embla, lör 17.30–18.30

TRE NYUPPTÄCKTA NOTBÖCKER
Folkets Hus, Mimer, lö 10.00–11.00
Workshop Mimer 11.00–12.00
KVINNLIGA SPELMÄN I NORRA
NORRLAND
Folkets Hus, Mimer, lör 16.30–17.30
TEMA DANS
WORKSHOP – VILL DU FÖRA
ELLER FÖLJA?
Folkets Hus, Miklagård, lö 10.00–11.30
DANSARE OCH MUSIKER –
DET GEMENSAMMA SPRÅKET
NorrlandsOperan, Sal B,
lör 14.00–16.00
WORKSHOP – FOLKJAM
Folkets Hus, Äpplet, lö 15.30–16.45
SCENDANSFORUM – WORKSHOP
I KOREOGRAFI
NorrlandsOperan, Sal B,
lör 16.00–18.00

TEMA EUROPA

TEMA ARRANGÖRER
JÄMSTÄLLD FOLK- OCH
VÄRLDSMUSIKFESTIVAL
Folkets Hus, Peterson Berger,
lör 10.00–11.30
FOLK & VÄRLDSMUSIKGALAN
NorrlandsOperan sal B,
fre 13.00–14.00
SAMTAL ARRANGÖRER EMELLAN
Folkets Hus, Midgård, fre 16.30–17.30
PROFESSIONELL SAMVERKAN
ARRANGÖRER – MUSIKER
Folkets Hus, Peterson Berger,
lö 17.00–18.00

MUSIK- OCH BERÄTTARCAFÉ
Samiskt kulturhus, Västerbottens
museum tor 19.00
VEM VAR MARIA JOHANSDOTTER?
Folkets Hus, Miklagård,
fre kl 23.45–00.30

MUSIC AS A VACCINE AGAINST
XENOPHOBIA
NorrlandsOperan, Sal B,
fre 16.00–17.00
WHO IS INVITED?
NorrlandsOperan, Sal B,
fre 17.30–18.30
EUROPA – VÄGEN UT PÅ
KONTINENTEN
Folkets Hus, Midgård, lö 10.00–11.00
EUROPE – ETHNO PEDAGOGY, PEACE
AND PROFESSIONALISM
Folkets Hus, Embla, lö 10.00–11.30
FYRA NYCKELHARPOR I EUROPA
Folkets Hus, Peterson Berger,
lör 15.30–17.00
MUSIC AS VACCINE – PART II
NorrlandsOperan söndag – kontakta
lars.farago@rfod.se om du vill delta

TEMA GENUS

TEMA TRADITION

WORKSHOP – VILL DU FÖRA ELLER
FÖLJA?
Folkets Hus, Miklagård, lör 10.00–11.30

STORSPELMÄN PÅ FILM
Folkets Hus, Balder, fre 12.00–13.30

TEMA BERÄTTA

ÖVRIGT
FORUM: FOLK – FORSKAR
SEMINARIUM
Folkets Hus, Peterson Berger,
fre 13.00–18.00
FYSISKA ARENOR I ETT VIRTUELLT
HUS
Folkets Hus, Midgård, fre 14.00–15.00
FOLK YOU – TANKESMEDJA
FÖR FRAMTIDEN
Folkets Hus, Midgård, lö 12.15–13.30
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2014/2015

TOBO

KURSERNA

Vi erbjuder ettåriga
utbildningar:

• FOLKDANS
• FIOL
• NYCKELHARPA

Vi har även distanskurser,
helgkurser, sommarkurser
och ungdomskurser!

SÖK NU!
Lärare på våra
ettåriga utbildningar:
Mia Marin
Olov Johansson
Ditte Andersson
Niklas Roswall
Sonia Sahlström
Andreas Berchtold
Ingrid Frykmo
Ami Petersson Dregelid
www.esitobo.org
info@esitobo.org
+46 (0) 295 - 342 90

folk- och världsmusik
i p2 sveriges radio:
P2 LIVE: FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK

KONSERTER I TRE TIMMAR MED DEN BÄSTA JAZZEN OCH FOLK- OCH VÄRLDSMUSIKEN,
TISDAGAR 19-22.

KLINGAN

FOLKMUSIK, VISA OCH VÄRLDSMUSIK OCH ALLT SOM RÖR SIG
DÄREMELLAN OCH RUNTOMKRING, LÖRDAGAR 15-18.

P2 VÄRLDEN

DYGNET RUNT, PÅ SVERIGESRADIO.SE ELLER I DIN MOBIL.
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Upplev Skapa Spela Dansa

vi stödjer det
fria musiklivet
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Kulturens eget studieförbund

www.kulturens.se

Folk & Världsmusikprofil
Sista ansökan 1 april 2014

Se oss på Umefolk

Framnäs Folklore Ensemble (balkanensemble)
Fredag kl 23:45 Tonsalen

Ahlberg, Ek & Roswall

18/3 Sundsvall - 19/3 Ramsele 20/3 Härnösand - 21/3 Örnsköldsvik 22/3 Östersund

Tjo & Tjim (FolkVärldsmusik-klassen)
Lördag kl 00:15 i Freja

Medarrangör Pitefolk
världsmusikfestival
14-15 november 2014
www.framnas.nu 0911-23 11 00
32

Le Vent Du Nord

10/5 Näsåker - 11/5 Östersund 12/5 Umeå - 13/5 Sundsvall 14/5 Örnsköldsvik

Som medlem i Folkdansringen:
· får Du tidningen Hembygden.
· Du, din folkdräkt och dina instrument är försäkrade, när du dansar, deltar i resor eller är
med i andra aktiviteter inom Folkdansringen.
· Du får möta många människor i någon av de 350 föreningar som finns runt om i landet
eller möta andra folkdans- och folkmusikintresserade i olika internationella arrangemang.
2014 genomförs uppspelningar för Zornmärket och riksspelmansstämman i Umeå 4-9
augusti. Folkdansringen arrangerar den genregemensamma Spelmansstämman på Skansen
30 augusti 2014. Vi driver även projektet Folksamling ”Spela till Dans, Dansa till Spel” och
är med i projektet Världens Dans och Musik.
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Välkommen till Folkdansringen!

gaR

in
RötteR med v

Riksförbundet

för Folkmusik och dans

arrangörernas, artisternas och pedagogernas
samlade röst för bättre villkor och mer musik
och dans i hela landet!
www.rfod.se – välkommen
till vår nya hemsida!
www.folkyou.se
– för unga av unga
www.katapult.nu
– mångfald i Sverige
gå med i RFod under Folk- och
världsmusikgalan i Umeå / Umefolk med 100 kr i rabatt! anmäl
dig på www.rfod.se och
betala in avgiften på
bankgiro 5815-3289.

Ur programmet för Stallet Folk & Världsmusik i vår

28/2 Tzeitel
1/3 Skäggmanslaget
4/3 Milonga Musical
8/3 Volodja
10/3 Namasthe from India
12/3 S:t Patricks day Celebration

Stallgatan 7, (T) Kungsträdgården

www.stallet.st
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www.mixmusik.com

En del av Landstinget Sörmland

FOLKFEST VID NÄMFORSEN
FIRAR 20 ÅR

Prenumerera
på tidskriften

VISOR
direkt på mässan
Introduktionsnumret får du i handen
och ytterligare två nummer i brevlådan under 2014 för endast 100 kr!

EKOLOGISK MÅNGKULTURELL FESTIVAL
I NÄSÅKER 31 JULI TILL 2 AUG 2014
34

Tidskriften Visor ger vi ut tillsammans med de övriga
nordiska visriksförbunden samt Finland, Island, Färöarna
och Grönland. www.visanisverige.se
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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.spelmansforbund.se

u
u
u
u
u

BLODSHÄMND
BLODET FORSAR ÖVER KASERNGÅRDEN
HON BIDAR SIN TID
JÄTTAR AV STÅL KASTAR SKUGGOR
HON FÖRBANNAR SIN MOR
EN SKOG SÄTTS I BRAND PÅ UMESTAN
HON KRÄVER HÄMND
Richard Strauss Elektra, utomhusopera iscensatt av
La Fura dels Baus – kulturhuvudstadsårets största upplevelse.
www.norrlandsoperan.se
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Projektledare Markus Falck/Elin Hellrönn, NorrlandsOperan
Projektsamordnare Peter Ahlbom Övriga i ledningsgruppen Lars Farago, ordförande RFoD, Maria Bojlund, Eric Sahlström Institutet, Mats Einarsson, Sveriges Radio, Michael Müller,
Musik Gävleborg I andra arbetsgrupper har deltagit Eva Omagbemi, Mix Musik, Ulf Ödmark, RFoD, Lisa Lestander, Umefolk Jury Lotta Johansson, Folkmusikens Hus, och
Ulf Gruvberg, Sveriges Radio ordföranden, samt Esmeralda Moberg, musiker/P2, Patrik Lindgren, Lira, Carin Kjellman, musiker/P2, Thomas Tejle, RFoD, Torbjörn Eliasson,
Kultur i Väst, Sousou Cissoko, musiker, Anna Nyander, Svenskt Visarkiv, Sara Parkman, musiker, Dimitris Vosnakis, Mix Musik, Dan Engman, Framnäs folkhögskola och Sunniva Abelli,
musiker Teknik Sveriges Radio Mats Einarsson, producent, Ian Cederholm, Staffan Schöier, Eskil Lövström och Jan Flodby, tekniker Storbildsproduktion Öviks videoteknik
Redaktör programbok Peter Ahlbom Grafisk form Pondus Kommunikation Tryck Tryckeri City, Umeå

www.folkgalan.se
www.umefolk.com

Folk & Världsmusikgalan 2014 arrangeras av
NorrlandsOperan och Umefolk i samarbete med Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Sveriges Radio, Eric Sahlström Institutet, Svenska Folkdansringen och
Sveriges Spelmäns Riksförbund och med stöd av Kulturens Bildningsverksamhet, Studieförbundet Bilda, Folkmusikens Hus, Svenska Kompositörer av Populärmusik
SKAP, Länsmusiken i Stockholm, Visan i Sverige, Kultur i Väst, Musik i Syd, Musik i Halland, Scenkonst Sörmland, Musik Gävleborg, Scenkonstbolaget,
Norrbottensmusiken, Framnäs Folkhögskola, Urkult, Musikcentrum, Mix Musik, Svenskt visarkiv, Statens Kulturråd och Statens Musikverk.

