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Mat i Folkets Hus under festivalen:
Äpplet: Lördag 17.00-21.00

Ugnsbakad lax med syrad fänkålsallad vittvinssås och potatispuré. 
Veg: Fritata med pesto och tomat- & mozzarellasallad.  
Pris 130 kr.

pub Freja: Fredag 18.00-24.00 och Lördag 13.00-24.00

Biff teriyaki med nudlar: 75 kr
Vegetarisk ”teriyaki” med nudlar: 75 kr
Tortillawrap med mozzarella, choritzo, rödlök. ruccola: 60 kr
Tortillawrap med halloumi, rostad paprika, rödlök, ruccola: 60 kr

Umeå folkmusikförening och Studieförbundet Bilda tackar
Björkstalaget, Clarion Hotel Uman, Folkmusikens Hus Rättvik, Framnäs 
Folkhögskola, Föreningen Jazz Umeå, Glashuset, Hagabröd, Jamo 
Jamo Arts, Kultur på Campus, KällbergElmberg, Lottas Krog, Midgårds-
skolan, NorrlandsOperan, NRA, RFoD, RUM, Scenkonstbolaget Musik 
undsvall, Svenska kyrkan, Sveriges Radio, Umeå C, Umeå Folkets Hus, 
Umeå Kommun, Umeå Musikskola, Umeå Näringslivsservice, Umeå 
Teaterförening, UPAB, Västerbottens Spelmansförbund...

...för gott samarbete!

VälkoMMen till 
åretS FeStiVal!

informationgrafisk form: ulrik strandell

RFoD på Umefolk 2013

Ska vi se på eller ta för oss?!
Regionerna tar över statens kulturpolitik, vad betyder 
det för folk- och världsmusik, -dans, mångfald…
Fredag 22/2 kl 13-16 lokal Rist
Seminarium om länsmusikorganisationerna, regionala kul-
turplaner, om organisationernas roll för professionell kul-
tur. Vad vill vi få ut av RFoD – hur organiserar vi oss för att 
stärka folk- och världsmusik, -dans?

Vill vi bli fler?
Vad gör vi för att få ökad publik / fler deltagare?
Lördag 23/2 kl 10-13, P B-salen
Hur presentera världsstjärnorna i vår genre så det når ut 
till många? Hur har Malmö Folk blivit så framgångsrikt? 
Vanessa Labanino tidigare länsmusikproducent och Pet-
ter Wickman tidigare ordförande i Malmö Folk nu ledare 
för Backafestivalen delar med sig av kunskaper och er-
farenheter. Kommer fler att dansa polska och lyssna på 
folkmusik om polska blir ett världsarv? Samtal med Martin 
Paju som studerat hur hälsingegårdarna blivit världsarv. 
Vi diskuterar också andra idéer och uppslag för att göra 
genren mer synlig. Kom med dina idéer!

Arrangörsträff
Träff för folk- och världsmusikarrangörer med fokus 
på dem i Norrland men öppet för arrangörer från an-
dra delar av landet.
Söndag kl 10-12, lokal meddelas senare
Läs mer om programmet på annan plats och hela pro-
grammet på festivalens och även på RFoD:s hemsidor.

Vill du bli folk- och världsmusik-
arrangör med statsbidrag?

Riksförbundet för
Folkmusik & Dans

R
F
 o
D

Rötter med vingar

www.rfod.se
www.stallet.st
www.folk.nu

Lär känna RFoD!

Välkommen som 
medlem i RFoD!

Program för torsdagen och söndagen:

torsdag:

12.10  Moivi, Lärarhuset, Umeå Universitet
20.00 Bremer & Forsén, Studion, Folkets Hus 

I samarbete med Umeå Jazzstudio.
20.00 Olov Johansson & Catriona McKay, Studion,  

Folkets Hus. I samarbete med Umeå Jazzstudio.
23.00  Jam på Lottas Krog (18-årsgräns)

Söndag:

11.00  Folksdansmässa, Ålidhemskyrkan
14.00  Musik- och berättarföreställning med Sväv,  

Ersboda Folkets Hus
15.00  Psalmer på Junselemål med Ulrika Bodén,  

Mariakyrkan

Sedan 2006 är Umeå Folkmusikförening  
huvudman och arrangör för Umefolk.

Föreningen har till uppgift att stödja nationell och  
internationell folkmusik och folklig dans i Umeåområdet. 

Vi ser fram emot att få se dig som aktiv medlem i vår  
förening, vare sig du dansar, spelar, sjunger eller bara njuter. 

Gå in på www.umeafolkmusik.se för att se vad mer som 
händer i folkmusik-Umeå i vår!
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artisterna presenteras i bokstavsordning

adeln fre 00.15 i loke & lö 18.30 i miklagård
Adeln bildades 2009 som en musikalisk revolu-
tion gentemot den orättvisa uppdelningen mel-
lan adliga och folket. Musiken är en mix mellan 
svensk folkmusik och jazz där improvisation och 
komposition går hand i hand. Med svängiga 
grooves, kärva polskor och ösiga solon spelar det ingen roll vem du är. 
Att vara Adlig funkar för alla.

ahlberg, ek & roswall lö 21.15 i loke
Emma gästade på några dansspelningar med 
gruppen Ranarim där Daniel och Niklas var med. 
Resultatet blev så lyckat att de valde att låta en 
ny trio bildas Dansspelningar är fortfarande nå-
got som ligger dem varmt om hjärtat. Traditionell 
folkmusik från hemtrakterna i Skåne och Medelpad, men även en  
hel del egna låtar.

algot fre 22.30 i tonsalen & lö 23.30 i loke
Algot är duon som på cittra och fiol levererar 
rytmisk folkmusik med energi och tyngd. Med 
Ångermanlands låttradition som inspiration spe-
lar de mest egenkomponerad musik. 2011 vann 
de riksfinalen av Musik Direkt och därefter den 
internationella finalen av Imagine Festival i Bryssel.

allspel
Umefolk är vi. Alla som arrangerar, spelar och besöker. Tillsammans  
gör vi helgen till vad den blir. Vi börjar och slutar med Allspel. Vill du vara 
med? Du är välkommen! På hemsidan finns noter!

Baker’s Cottage lö 15.30 i tonsalen
Saxofonisten Marcus Olsson och gitarristen Erik 
Wäcklén låter sina instrument tala med varandra 
på lika villkor. Som alltid i möten som präglas av 
värme, respekt och goda melodier, blir summan 
större än delarna.

Bjäran lö 16.15 i freja & lö 22.30 i loke
Tungt, rytmiskt och svängigt. Bjäran, vinnare av 
Årets unga folkmusikband 2012. Med rötterna i 
Västernorrland spelar de folkmusik med fokus 
på ös. På fiol, gitarr, saxofoner och slagverk 
spelas mestadels egenkomponerad musik med 
glimtar av Medelpad och Ångermanlands låttraditioner.

Bollnäs folkhögskola fre 00.45 i loke
Folkmusiklinjen på Bollnäs Folkhögskola gästar 
Umefolk med energisprakande dansmusik,  
arrangerat för blandad ensemble.

Bremer & Forsén to 20.00 i studion
Två musikanter med stor spännvidd i sin musik. 
De träffades på Kungliga Musikhögskolan, 
Joel som student och Arne som pianomagis-
ter. Några år senare började samspelet, med 
utgångspunkt i låtar efter bl a Jonas Röjås. Men 
snart gick resan vidare, till improvisationer, både vilda och ömsinta, varvat 
med sköna valser och polskor. Samarr. med Umeå Jazzstudio.

Carin ehelmsdotter fre 23.15 i loke
Att tralla är att dansa med rösten, att dansa är 
som att sjunga med kroppen. Kanske blir det 
en extra sväng, en klackspark eller en i stunden 
improviserad slinga som överraskar, vem vet.

Cirkeln fre 21.45 i loke
Cirkeln är femmannabandet med betoning på 
samtalet mellan musiken och dansen. De brukar 
sätta ihop dans och musik, men just i kväll foku-
serar de på musiken och vi andra får tillfälle att 
dansa! I kasten mellan finstämdhet och rent ös 
släpper de aldrig taget om svänget.

Claudia Schwab: Yodeltrip fre 23.45 i freja
Claudia Schwab från Österrike kommer till 
Umefolk med sin röst, fiol och elektronik. Det blir 
musik från nuvarande hemlandet Irland, klassisk 
indisk fiol, västafrikansk musik, balkanklanger, 
joddling och loopmaskiner.

Dafna Dori & lisa eriksson långbacka
fre 21.30 i miklagård
Dafna Dori, född i Jerusalem i en irakisk-judisk familj, sjunger traditio-
nella sånger från Mellanöstern. Lisa Eriksson 
Långbacka, accordeon, har sin utgångspunkt i 
svensk och keltisk folkmusik men samtidigt en 
bredd och nyfikenhet som för henne mellan vitt 
skilda musikaliska världar. Tillsammans skapar 
de ett alldeles eget musikaliskt möte. Konserten är möjlig tack vare stöd 
från NorrlandsOperan.

Dánjal lö 21.30 i studion
Ett hopkok av stilar och musik som exploderar! 
Den färöiska sångaren och artisten Dánjal har 
handplockat sina musiker från hela Skandina-
vien. Detta resulterar i en explosiv blandning av 
folkmusik, melodiös rock, klezmer och balkan som 
skulle kunna liknas vid Tom Waits, Kronos-kvartetten, Leonard Cohen 
eller Brahms ungerska danser.

Dansa irländskt med Paddys! 
lö 20.00 i äpplet
Kom och dansa irländskt med Eva Teljebäck och  
Paddy Person Grop,  som spelat sina reels och 
jiggs i över 30 år nu.

Dockteater: Happy Bones lö 16.15 i äpplet
Döden. Varför tabubelägger vi någonting som 
finns runt omkring oss, alltid? Döden går varje 
dag förbi oss och hälsar, men vi svarar aldrig, 
vi går vidare och låtsas som om vi inte hörde 
någonting. Den här föreställningen är ett spel 
med toner, impulser, ljud, oljud, ord och inte minst humor. Musiken står 
i centrum. På så sätt kan det som inte går att säga i ord bli greppbart. 
Från alla från tolv år och uppåt mot evigheten.

elin Granström & Sunniva abelli  
fre 15.00 på rådhusesplanaden 12
Fiol och nyckelharpa gästar frisörkreatör Källberg Elmberg på  
Rådhusesplanaden 12!

estonian Folk orchestra & Jonas knutsson 
lö 14.00 i idun
Ett möte mellan saxofonisten Jonas Knuts-
son, ackordeonisten Tuulikki Bartosik och drygt 
trettio unga folkmusiker från Estland. Det blir 
spelmanslåtar och sånger med rötterna i den 
estniska och svenska traditionen i pillemariska 
arrangemang.

PÅ SCEN & TILL DANS
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Tel. 090-71 11 00  co.umea@choice.se  choice.se

GOOD lOcatiOn 
GOOD Price
in UMeÅ…

Falu spelmanslag lö 18.45 i loke
Laget har sina rötter i 70-talets folkmusikvåg. 
Det började som en studiecirkel i låtspel. Nu 
är det en samlingspunkt för unga och gamla 
spelmän i Falun.

Fårfiolerna fre 22.25 i loke
Om du letar efter svängig dansmusik i Ume-
folkvimlet, då har du hittat rätt! Fårfiolerna är ett 
studentdominerat gäng spelmän som man ofta 
ser i Umeås folkmusikliv. Du bjuds upp till dans 
medan fåren spelar så det rycker!

Film: Umefolk - nedslag i en festival 
lö 15.00 i miklagård
I denna dokumentär gjord av den prisbelönte 
filmaren Göran Setterberg får vi uppleva ett 
trettiotal artister/grupper från festivalen 2011. 
Musiken varvas med intervjuer av artister,  
musikstuderanden, publik och festivalens organisatörer och frivillig-
krafter. Med bland andra Ellika Frisell och Solo Cissokho, Kraja, Johan 
Norberg & Jonas Knutsson och Sofia Högstadius.

Flamencouppvisning lö 22.30 i äpplet
Uppvisning med elever från Sofias Flamenco i Umeå.

Flocken lö 23.15 i tonsalen
Flocken är skrikande elefanter, vandrande 
kameler och näsvisa myggor. Genom olika 
kompositioner letar sig gruppen fram till allt från 
öppna hav och snåriga skogar till djupa hav och 
torra öknar . Musiken handlar om det som grup-
pen skapar tillsammans; vem visar vägen när vägen tar slut?

Folk all-in Band lö 20.45 i loke & lö 00.30 i studion
Någonting saknades på den svenska folk-
musikscenen. Ett stort röjigt band som spelar 
traditionella låtar i storslagna arrangemang, med 
brassektion, stråk, keyboard och komp med bas 
och slagverk. Äntligen är det här!

Folkdansmässa: träd in i dansen  
sö 11.00 i ålidhemskyrkan
Folkdansmässa av Per Harling och Susanne 
Bågenfelt firas i Ålidhemskyrkan! Björkstalaget, 
Umefolkmusiker, Ålidhems kyrkokör  
m.fl. medverkar.

Folksmedjan fre 21.15 i loke
Folksmedjan är NorrlandsOperans länsensemble med unga vuxna 
folkmusikanter.  Syftet är att utveckla det egna spelet, fördjupa sig i den 
västerbottniska traditionen och utveckla den egna musikeridentiteten.

Framnäs Folklore ensemble lö 23.45 i freja
Tjugofemmannaband bestående studerande 
Framnäs Folkhögskolas Musiklinjer och Piteå 
Musikhögskola. De spelar svängig dansvänlig 
folkmusik från Bulgarien, Makedonien och 
Turkiet med en rockig attityd.

Gunbritt å dom lö 19.45 i loke
Gunbritt å dom började som en fiolcirkel och 
har vuxit till en spelgrupp och utökats med både 
cittror, gitarr, tramporgel, klarinett, kontrabas 
och tvärflöjt. På repertoaren finns låtar från hela 
Sverige men de ÄLSKAR att spela triolpolskor 
från Medelpad och Jämtland.

på scen och till dans

Bjuder Umefolk på  
parkeringsplatser i  
Nannagaraget under  
festivalen!
(gäller bara bilar med särskillt tillstånd)
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Halm fre 21.30 i tonsalen & lö 13.00 på burmans musik
HALM är ett countryband med rötterna kring 
Umeå och spelar i huvudsak egna låtar. Forma-
des under 2009 och har sedan dess gjort spel-
ningar runt om i Norrland, allt från garagefester 
till festivaler.

Hedershettan lö 00.00 i loke
Traditionsenlig dansavslutning med före detta 
och nuvarande medlemmar av Umeå Musiksko-
las folkmusikgrupper!

Hör & Häpna lö 14.45 i freja
Musik från världens alla hörn. Med glimten i ögat 
och stor spelglädje levererar de allt från svenska 
visor, balkaninspirerade finnskogspols och 
irländska låtar. När de inte spelar skjortan av oss 
pluggar de folkmusik på Framnäs Folkhögskola.

irish Brew lö 01.00 i freja
Enligt ryktet skall bandet ha tillkommit i 
urskogarna runt Moälvens strand, där folkliga 
fiolmelodier blandades med whiskey och sång 
kring ett väldukat bord. Ur detta musikaliska 
möte skapades Irish Brew.

Jamo Jamo arts lö 19.15 i freja
JamoJamo Arts bjuder på härliga rytmer och 
dansglädje från västafrika. 

Jon & anna-karin lö 22.00 i loke
Den norska folkmusiken möter den svenska i denna svängiga fiolduo 
som svetsats samman genom projektet Nordic Dance 2012. Kom och 
dansa dig svettig till finnskogspols, reinlender och mycket mer!

Jord fre 22.00 i freja
Den tornedalska folkmusiken är tidlös, den 
har en enkelhet och styrka som gjort att den 
överlevt ända till vår tid. Jord mixar vacker stäm-
sång med klanger från hela världen. Språket de 
sjunger på är meänkieli.

kalasorkestern fre 00.00 i tonsalen
Tre musiker, och alldeles för mycket instru-
ment. När Kalasorkestern spelar kan allt hända. 
Polskor, irländskt, latin, swing, balkan, visor eller 
varför inte lite opera. En musikalisk happening, 
blandat med spex och humor.

limbohofvet lö 17.45 i freja & kl 20.15 i loke
Limbohofvet består av tre fiolspelerskor 
som med dunder och brak tar för sig av den 
svenska folkmusiken. Låtar från Hälsingland och 
Medelpad varvas med egenkomponerade hits. 
Tillsammans jobbar trion fram arrangemang som 
ger uttryck för jämmer och elände, vårbäckens sprittande glädje och allt 
däremellan och det framförs i fint samspel.

lindblad & co lö 20.00 i miklagård
Lindblad & Co är ett nytt band som spelar låtar 
komponerade av fiolisten Anna Lindblad blandat 
med andras låtar. Sväng och individuell musi-
kalitet står i fokus samtidigt som man söker ett 
gemensamt språk. 

lydia & andrea lö 23.00 i loke
lydia ievins och Andrea Larson (båda från USA) 
har spelat svensk fiolmusik tillsammans under ett 
decennium. I augusti kom de till Eric Sahlström 
Institutet. Deras repertoar omfattar låtar från Uppland, Dalarna, och 
Hälsingland samt originalkompositioner.

Malungs folkhögskola fre 01.15 i loke
I huvudet på Jonny Soling finns mycket att 
hämta. Det vet numera tusentals fiolister som 
de senaste trettio åren gått helårskursen i folk-
musik på fiol på Malungs Folkhögskola. Årets 
elever kommer till Umefolk!

Maria Jonsson lö 19.15 i loke
Vackra, dansanta och svängiga låtar från 
Västerbottens olika hörn. Maria är fiolspelman 
från Skellefteå men bor sedan länge i Falun. Till 
vardags undervisar hon på Musikkonservatoriet, 
leder Falu spelmanslag och spelar i olika folkmusikgrupper, bland annat 
Timber.

Marin egeland Molsky lö 18.30 i studion
Mikael Marin på fiol och altfiol. Ånon Egeland på 
hardingfela, mungiga och sälgflöjt. Bruce Molsky 
på fiol och sång. Tre av folkmusikvärldens gigan-
ter spelar tillsammans på Umefolk! Det blir underhållning i världsklass 
med den skandinaviska och keltiska fioltraditionen som nav.

Matija Solce & Sofia Högstadius lö 20.45 i freja
En konsert som rör sig vilt mellan hetsig balkan och tunga polskor - med 
improvisationen som bas bubblar låtar från bl.a 
Bulgarien, Rumänien, Ungern, Slovenien och 
Norden fram. Under Umefolk gästas duon av 
slagverkaren Stefan Hedborg.

Moivi tors 12.10 i lärarhuset, umeå universitet &  
lö 00.30 i miklagård
Moivi gör musik av drömmar, långsamt, stort och 
litet. Med ljud från sena kvällar berättar Johanna 
Seväs jojkinspirerande sång sagor från en annan 
värld. Torsdagens konsert är ett samarrange-
mang med Kultur på Campus.

Mullin Mallin, Svensk peppar & Midnattssol  
fre 20.15 i freja
Mullin Mallin är sånggruppen som började kompa 
sig själv. Svensk Peppar är instrumentalgrup-
pen som saknade sångare. Det sa bara klick! 
Dansgruppen Midnattssols svängande höfter och 
svepande kjolar gör tillställningen till en fest även för ögat!

new tide orquesta fre 21.00 i studion
New Tango Orquesta har tröttnat på att utforska 
genrers gränser och kallar sig numera New Tide 
Orquesta. Det lovar gott. Det är när gränser och 
musikaliska regler inte överskrids utan ogiltigför-
klaras som magin sker. Konserten är möjlig tack 
vare stöd från NorrlandsOperan.

niD lö 21.30 i miklagård
Tre musiker på saxofon, slagverk och fiol som 
har ett gemensamt mål: det unisona samspelet! 
Gruppen NID gör tillsammans en folkmusikalisk djupdykning för att 
utforska ensemblespel och hur man får tre att låta som en.

på scen och till dans på scen och till dans
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nordic lö 23.00 i idun
Nyckelharpa, mandolin och cello. Nordic är ett 
folkmusikband, men ändå inte. Med rötterna och 
ett stort kunnande inom folkmusiken experimenterar trion friskt för att 
hitta nya uttryck. Resultatet blir stundtals filmiska kompositioner fyllda av 
klanger, rytmer, groove, reggae och improvisation.

nordic Dance lö 20.00 i idun
4 folkdanstalanger och 2 folkmusiktalanger från 
vardera av de nordiska länderna: Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. Gruppen har sedan våren 
2011 arbetat tillsammans med sina artistiska ledare 
Vegar Vårdal (no) och Paula Kettu (fin) för att 
skapa en föreställning.

olov Johansson & Catriona Mckay  
to 20.00 i studion & lö 15.30 i studion
Två av norra Europas främsta harpister. Förbered 
er på en fantastisk upplevelse. Torsdagens 
konsert är ett samarrangemang med Umeå 
Jazzstudio.

origo lö 22.00 i tonsalen
Eminenta allspelmän på luta och fiol spelar musik 
från början så det suger till i magen. Spelkamrater 
sedan halva livet, med fast övertygelse om att mu-
sik är alldeles för viktigt för att bara tas på allvar.

Pelle med två å nån fler fre 23.45 i loke
Pelle med två å nån till är mellan 20 och 25 år och 
kommer från de djupa hälsingeskogarna utanför 
Bollnäs. De  blandar svensk och irländsk folkmu-
sik och får på något vis ut en genre som är svår 
att sätta ord på, själva kallar de den för bonnjazz. 
Spelglädje är bara förnamnet!

risan & Staaf lö 18.15 i loke
Svängiga traditionella västerbottenslåtar med 
finurliga stämmor.

Saxtas lö 17.45 i tonsalen
Saxtas är en grupp där fyra musiker från Sverige, Danmark och Finland 
använder soundet av elva saxofoner för att fram-
föra sina folkmelodier. Uttrycksfullt, dynamiskt, 
svängigt och med stor musikalisk frihet utforskar 
de gränserna och kärnan i saxofonen och den 
nordiska folkmusiken.

Septemberkören lö 13.30 i freja
Septemberkören sjunger sånger från hela världen 
med tonvikt på folkmusik från Afrika, Haiti och 
Latinamerika. Även några stänk av vår svenska 
folkmusik.

Shipra nandy ensemble fre 22.30 i idun
Möt fem fantastiska musiker från Indien, England, Frankrike och Sverige 
som tillsammans skapar en ny doft och en musik 
för framtiden där man ur varje lands musikaliska 
skatt plockar de vackraste blommorna och samlar 
till en bukett. Shipra, med musikaliska rötter i 
Västbengalen, är en unik röst i västvärlden som 
bjuder in till den östasiatiska världens musikaliska nyansrikedom.

Shira etana lö 17.00 i miklagård
Shira Etana spelar traditionell judisk klezmer i 
egna arrangemang som dom kryddat med jazz, 
världsmusik och improvisation. Den östeuropeis-
ka folkmusiken spelades ursprungligen ofta på 
fester och passar därför perfekt på Umefolk!

Sideshow Stringband fre 00.30 i miklagård
Bluegrassbandet Sideshow Stringband från 
Umeå är helt akustiskt, strängar som vibrerar 
mot trä och kompletteras med stämsång. De 
musikaliska influenserna hämtas främst från den 
amerikanska södern: bluegrass, honky tonk och 
oldtime, kryddat med Gram Parsons och Dylans 70-tal. 

Skönborgs folkdanslag lö 14.15 i tonsalen
Skönborgs folkdanslag består av ett gäng glada 
ungdomar som inte bara är självutnämnda ”kick 
ass-dansare” utan även sysslar med teater.  Till 
Umefolk sätter de i år upp en pjäs om Näcken. 
Kul underhållning både för stora och små!

Sonika fre 20.30 i tonsalen
Vokalgrupp med finstämda koraler, svängiga vis-
polskor och trallar understödd av beatbox-rytmer!

Stormsteg lö 22.15 i freja
Årets Nykomling på Folk-och Världsmusikgalan 
2012 i Malmö. Nu kommer de till Umeå, trion 
som både skapar magi med drömsk stillhet och 
får dansgolvet att koka! Med sig har de den 
kritikerrosade debutskivan ”Leaps and bounds”. 
Konserten är möjlig tack vare stöd från NorrlandsOperan.

på scen och till dans på scen och till dans
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Fredag 15.00-17.30: Livemusik av Sunniva Abelli,  
nyckelharpa och Elin Granström, fiol
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Sunniva abelli fre 23.00 i miklagård
Nyckelharpist med västerbottenstradition inprän-
tat sen barnsben i Stockholmsförorten Bromma. 
Kompositör med hjärtat i folkmusikalisk rytmik 
och brokig tonalitet. Sunniva ger en solokonsert 
att blunda till, fylld av musik som kastar dig ut över 
berg och backar.

Sväv fre 20.45 i loke &  
berättarföreställning sö 14.00 i ersboda folkets hus
Fiol, gitarr, kontrabas och fyra kvinnor med viss 
förkärlek för tretakt. Gammalt och nytt. Ljust 
och mörkt. Grovt och sirligt slingrar tonerna runt 
omkring som ett sväv i dansen. Missa heller inte 
musik- och berättarföreställning i Ersboda Folkets 
Hus på söndagen!

tangoworkshop & uppvisning lö 21.30 i äpplet
Under den här workshopen får du en kort berättelse om tangons historik 
och utveckling. Dessutom får du lära dig lite grundsteg samt enkla turer. 
Som grädde på moset kommer Lena Hellander och Carlos Arenas att 
bjuda på en dansuppvisning.

the Gravedigger and the teacher  
lö 12.00 på burmans musik
Sång, gitarr, fiol, mandolin, banjo, slagverk, kontra-
bas och munspel. Ibland en såg och ett dragspel 
också. Inga konstigheter, bara ös.

the roots Family lö 00.30 i tonsalen
Som namnet antyder blir det musik som söker sig 
tillbaka till rötterna i amerikansk folkmusik. Mycket 
av repertoaren kommer från 1920- och -30-talens 
”old-time music”, även om låtarna för det mesta 
framförs i Bluegrass-tappning.

this is How we Fly lö 17.00 i idun
Texturen från traditionell irländsk folkmusik vävs 
ihop med perkussiv stepdans från USA, svenska 
folkmusikrytmer och improviserad jazz. Med allt 
från nästan tysta återgivningar av skandinaviska 
fiollåtar, fritt improviserade tonsatta dikter till 
elektroniska beats kommer du lämna Idun med en ny syn på vad musik 
kan vara.

trio lindroth lö 23.00 i miklagård
Folkmusik på piano, bas och trummor i lite friare 
tappning med mycket improvisation.

tvär lö 16.45 i tonsalen
Finurliga arr och svängiga tolkningar av folkmelodier från Norden samt 
en bit egenskriven musik. Tvär har sedan de hit-
tade varandra på Gotlands folkhögskola utforskat 
olika sätt att arrangera och simultant ha väldigt 
roligt tillsammans, både på scen och i reprummet. 

Ulrika Bodén sö 15.00 i mariakyrkan (älgvägen 1)
Repertoaren är psalmer, vackert och klurigt översatta till Junselemål av 
poeten Nicke Sjödin. Med Nickes jordnära och mänskliga liknelser, finur-
liga vändningar och ett språk som får texterna att 
sjunga alldeles av sig själva, spetsas lyssnarnas 
öron och de välkända sångerna klingar som för 
första gången. Ulrika medverkar även i högmäs-
san kl. 10.00.

Umeå Spelmanslag  
fre 22.45 i loke & lö 21.00 i tonsalen
Repertoaren består av nordisk folkmusik med 
tyngdpunkt på Västerbotten. Spelmanslaget är 
en förening som är öppen för alla som vill komma 
och vara med, man behöver bara bemästra sitt 
instrument.

Västerbottens Spelmansförbund  
lö 18.30 i tonsalen
Västerbottens Spelmansförbund står för för programmet under tre  
timmar i Tonsalen! 

Ye Banished Privateers fre 00.00 
i studion
Ye Banished Privateers be inspired by bastar-
dized irish folk, high sea shanties, Scandinavian 
ballads of the frosen north, plays and court 
protocols of the pirate era – everything poured into a cracked and 
homemade 17th century punk mold.

Anmälan senast 30 september till 
lotta.johansson@folkmusikenshus.se

Årets unga 
folkmusikband

TävlingEn

www.folkmusikenshus.se

8–9 november 2013
UndEr FolkmUsiknATTA i FAlUn

på scen och till dans på scen och till dans
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engelska låtar på fiol lö 12.00-12.45 i rist
Rowan Rheingans är från Sheffield i norra England, och är en erfaren 
musiker och utförare av traditionell engelsk fiolmusik samt andra stilar. 
I den här korta workshopen kommer hon att presentera ett par av 
hennes engelska favoritlåtar och berätta om hur stilen skiljer sig från 
irländsk och skotsk fiolmusik, som har blivit mycket mer känd utanför 
Storbritannien. Alla är varmt välkomna!

Folkdans - från allmängods till subkultur 
lö 13.00-14.00 i peterson-berger
I början av 1900-talet var många äldre dansformer på väg att försvinna. 
Dagens levande folkdansgolv är i stor utsträckning ett resultat av 
ett fåtal eldsjälars arbete med att ge danserna nytt liv. I antologin 
Eldsjälarna och dansarvet har många av dessa eldsjälar för första 
gången beskrivit sitt arbete med att levandegöra och forska kring äldre 
dansformer. Bokens redaktör, etnologen Linnea Helmersson, berättar 
om boken, eldsjälarna och om hur det gick till när dansen gick från 
allmängods till subkultur.

Folksånger från Mellanöstern hÅLLS PÅ ENgELSkA 
lö 13.00-14.00 i rist
Dafna Dori, född i Jerusalem i en irakisk-judisk familj, leder worksho-
pen. Traditionella hebreiska sånger och melodier från östeuropeisk 
klezmertradition med text på hebreiska. Dafna kommunicerar på engel-
ska. All utlärning sker på gehör. Inga förkunskaper krävs. 

kontaktimprovisation lö 13.00-14.00 i äpplet

Kom och utforska ditt rörelsespråk, improvisera och ha kul. Vi laborerar 
med att följa och att leda andras rörelse, tekniker för att ge och ta vikt, 
impuls och dynamik. Kontaktimprovisation är en lekfull dans som ut-
forskar lyssnandet mellan olika kroppar samt utvecklar din kroppsliga- 
och rumsliga medvetenhet. Inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhe-
ten att utforska rörelse! Vi dansar barfota, kom i bekväma kläder.  
Ledare är ElinMaria Andersson. 

lite Västerbottnisk låtskatt lö 15.00-16.00 i balder
Temat för den här workshopen är projektet Gammal-Ung där Väster-
bottens spelmansförbund under 2012 sammanfört olika generationer 
av spelmän. Där deltagarna botaniserat i vår lokala låtskatt och låtit sig 
inspireras. Du kommer att få lära dig två av de låtar som funnits med 
under projektet.  Ledare är: Ulrika Frölander, Eva Maaherra-Lövheim 
samt Staffan Lundmark.

kUrSEr  
INGÅR I INTRÄDET TILL UMEFOLK OM INTE ANNAT ANGES!

på vissa kurser kan det vara begränsat antal platser 
och då gäller först till kvarn. anmäla sig till kurserna 
gör man i festivalkansliet. Där finns också information 
om eventuella ändringar. 

Festivalkansliet öppnar fredag 22 februari, prel. tid. 12.00. 
Kurserna sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Fiolworkshop med Sandra Marteleur  
lö 15.30-16.30 i rist
Låtspel och fiolteknik på grundnivå för den spelsugne lite oslipade dia-
manten. I denna workshop utgår vi från lite enklare låtar och fördjupar 
oss i fiolteknik och klang. Sandra Marteleur är musiker och pedagog, 
utbildad på Musikkonservatoriet Falun och Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm. Hon frilansar som folkmusiker, bl a med trion Stormsteg, 
spelar även barockmusik, skriver egen musik och arbetar som fiolpeda-
gog. Sandra inspireras av de små detaljerna i musiken och låter varje 
stråkdrag och ornament bli en möjlighet till improvisation.

nybörjarkurs i schottis lö 16.15-17.30 i loke

Kom och lär dig dansa schottis tillsammans med gruppen Cirkeln! 
Kom precis som du är, inga förkunskapskrav behövs och du kan 
komma själv för att senare hitta in i schottisgemenskapen. Sara 
Lindström och Frida Olausson kommer att guida dig i dansen medan 
Kristian Person Hodén, Stefan Losjö och Fabian Modig kommer att 
spela. Varmt välkomna!. 

nybörjarkurs i polska lö 17.30-18.15 i loke
Upptäck tretakten med gruppen Cirkeln! För dig som alltid drömt om 
att lära dig dansa polska...här har du chansen. Hitta in i polskans virvlar 
tillsammans med Sara Lindström och Frida Olausson och låt dig upp-
fyllas av den ljuva musiken från Kristian Person Hodén, Stefan Losjö 
och Fabian Modig. Välkomna!

Workshop med nordic lö 17.00-18.00 i rist
”Nyckelharpa, cello och mandolin. Vad kan man göra av det?” Det var 
frågan som vi ställde oss på musikhögskolan i Stockholm 2004. Drygt 
åtta år har gått sedan Nordic bildades och vi är fortfarande lika nyfikna 
på att söka svar på samma fråga. Detta är utgångspunkten för vår 
workshop på Umefolk. Vi vet inte exakt vad som kommer hända men vi 
tror att det kommer svänga och att det kommer bli kul! Alla instrument 
och förkunskaper passar. Är du spelsugen och öppen för att testa nya 
grejer så är detta en workshop för dig. 

kurs i inherredspols lö 19.00-19.45 i äpplet
Innherred är ett distrikt i Nord-Trøndelag fylke, med en egen polsva-
riant att ståta med. I skuggan av den mer utbredda Rørospolsen 
lever innherredspolsen ett stilla och något undanskymt liv. Den här 
workshopen bjuder på en inblick i innherredspolsens speciella sväng! 
Innherredspols dansas fortfarande lokalt på bygdefester i Innherred.
Lärare för kursen är Carin Funseth, numera bosatt i Trondheim där hon 
arbetar på Norsk senter for folkemusikk og folkdans som projektledare 
för Interregprojektet Bygdene dansar. Den här kursen är ett samarbete 
mellan Bygdene dansar och Umefolk och finansieras av EU och Inter-
reg. 

Dansa irländskt med Paddys lö 20.00-21.00 i äpplet
Kom och dansa irländskt med Eva Teljebäck  och  Paddy Person Grop,  
som spelat sina reels och jiggs i över 30 år nu. Inga förkunskaper 
krävs.

Dansa tango lö 21.30-22.30 i äpplet
Under den här workshopen får du en kort berättelse om tangons histo-
rik och utveckling. Dessutom får du lära dig lite grundsteg samt enkla 
turer. Ledare: Lena Hellander och Carlos Arenas som också bjuder på 
en dansuppvisning.

kurser kurser

Umefolks artister skjutsas bekvämt  
i hyrbilar från rent a Wreck!
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Varför krångla till det?

Gör det enkelt och rätt!

Använd en leverantör som
tillverkar alla produkter du
kan behöva med egen produktion. Rothoffsvägen 11, Umeå, 090-100 800, www.nra.se

Varför krångla till det?

Gör det enkelt och rätt!

Använd en leverantör som
tillverkar alla produkter du
kan behöva med egen produktion. Rothoffsvägen 11, Umeå, 090-100 800, www.nra.se

seminarium

kortkurs med tuulikki Bartosik 
– dragspel, accordeon & orkesterledning

söndag 13.00-15.00 i rist

ObS! Föranmälan via www.bilda.nu!

Tuulikki Bartosik är en kreativ och uppskattad pedagog med bred kun-
skap inom internationellt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Hon 
undervisar i dragspel, accordeon och folkmusik både på högskolenivå 
och jobbar med hobbymusiker i Norden. Tuulikki skapar en egen mu-
sikalisk värld på hennes accordeon med rötterna i den svenska, finska 
och estniska musiken. Läs och lyssna mera på www.urakaru.com 

I Umefolk spelar hon med Estonian Folk Orchestra.

I ensemblekursen leder Tuulikki deltagarna genom sitt låtmaterial, gör 
olika ensembleövningar och går igenom enkla knep i ensemblespel. 
Undervisningen sker via gehör. 

pris: 500 kr, betalas på plats.  
Grundkrav: Deltagare ska ha god vana på sitt instrument.  
Ensemblespel för vana instrumentalister helt enkelt! 

SeMinariUM
Ska vi se på eller ta för oss?! fredag 13.00-16.00 i rist

regionerna tar över statens kulturpolitik, vad betyder det för 
folk- och världsmusik, -dans, mångfald...

• Vad gör länsmusikorganisationerna för folk-/världsmusik idag?
• Vilka konsekvenser tror musikproducenterna att det får att regionen 

tar över bestämmandet och tidigare statliga instruktioner försvinner?
• Region Västerbotten presenterar hur man jobbat med kulturplanen; 

innehåll och arbetsprocess. Vad ger kulturplanen för möjligheter 
utifrån ett folk- och världsmusik/-dansperspektiv? Hur ser man på 
samspelet levande kultur – kulturarv.

• Diskussion om organisationernas roll lokalt, regionalt, nationellt.  
Vad vill vi få ut av RFoD – hur organiserar vi oss för att stärka folk- 
och världsmusik, -dans i de framtida regionala processerna.

Deltagare:
Lars Farago, förbundsekreterare RfoD, Petra Rantatalo, kulturstrateg 
region Västerbotten, Musikproducenter: Markus Falck (Västerbotten), 
Lotta Johansson (Dalarna), Magnus Ek (Västernorrland), Vanessa 
Labanino (Västra Götaland) f.d. musikproducent nu bl a ordf. MAIS 
(Musikarrangörer i Samverkan) och styrelseledamot RFoD, Michael 
Mûller (Gävleborg).

Vill vi bli fler? lördag 10.00-13.00 i peterson-berger

Vad gör vi för att få ökad publik / fler deltagare? 
Vanessa Labanino, tidigare länsmusikproducent, idag frilansande 
kulturkonsulent och medlem i RFoD:s styrelse och Petter Wickman, 
tidigare ordförande i Malmö Folk, idag ledare för Backafestivalen och 
ledamot i RFoD:s fördelningsgrupp för arrangörsstöd, delar med sig 
av kunskaper och erfarenheter. Som länsmusikproducent har Vanessa 
ställt frågan varför presentation av framstående musiker ofta görs för 
lite eller inte alls. Hur förbättra detta? Malmö Folk tillhör en av Sveriges 
mest framgångsrika folkmusikföreningar med en växande publik och 
många ungdomar. Hur har man kommit dit?

Är folkmusik ett världsarv? Vilken betydelse har det för Hälsingland 
och hälsingegårdarna att de förklarats som ett världsarv av UNESCO? 
Vill vi att polska blir ett världsarv på liknande sätt? Kan det göra att fler 
hittar till dansgolven? Samtal med Martin Paju som disputerar inom 
kort på en doktorsavhandling om hur hälsingegårdarna blivit världsarv.

Samtal om ideella arrangörers och RFoD:s roll för att fler ska hitta till 
vår genre. Vi diskuterar fler idéer och uppslag men också vilket stöd 
lokal verksamhet behöver för att bli mer synlig.

• I Finland går man inte på Friskis & Svettis eller på Zumba - här gäl-
ler Folk Jam - motionspass till folkmusik och med folkdansrörelser.

• Flashmob - genren bland folk på annorlunda sätt - vi funderar på 
erfarenheter.

• Kulturnatt - Stadsfestival vad har det gett för genren att delta - vin-
ster, problem, kostnader, arbete.

arrangörsträff söndag 10.00-12.00, lokal meddelas senare
Träff för folk- och världsmusikarrangörer med fokus på dem i Norrland 
men öppet för arrangörer från andra delar av landet. 

Diskussionspunkter:
• Norrlandslobby för arrangörer.
• Statens / RFoD:s arrangörsstöd i framtiden.
• Turnésamverkan – artister från Sverige – artister från utlandet.
• Folk- och världsmusikgalan – program för arrangörer.
• Utbildnings – seminariesamverkan.
• Nytt STIM-avtal.
• Samarbete med Kulturens och andra studieförbund.

kurser
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Hela programmet, länkar till biljetter och 
boende samt all tänkbar information på 

G Ä V L E  18 - 20 A P R I L  2 0 1 3
G Ä V L E  18 - 20 A P R I L  2 0 1 3

G Ä V L E  18 - 20 A P R I L  2 0 1 3G Ä V L E  18 - 20 A P R I L  2 0 1 3

www.gala.se

KONSERTER    DANS  
MÄSSA    SHOWCASE    SEMINARIER     

WORKSHOpS    MINGEL

K O N S E R T H U S E T  |  T E AT E R N  |  f d K AT O L S K A

Galan arrangeras av MuSIK GÄvLEbORG | GÄvLE KONSERTHuS 
RIKSföRbuNDET föR fOLKMuSIK OCH DANS | ERIC SAHLSTRöM INSTITuTET

SvERIGES SpELMÄNS RIKSföRbuND | SvENSKA fOLKDANSRINGEN | SvERIGES RADIO p2
I samarbete med och med stöd av KuLTuRENS bILDNINGSvERKSAMHET | STuDIEföRbuNDET bILDA 
fOLKMuSIKENS HuS | LÄNSMuSIKEN I STOCKHOLM | SCENKONSTbOLAGET | NORRLANDSOpERAN

MuSIK I HALLAND | MuSIK I SyD | KuLTuR I vÄST | SCENKONST SöRMLAND | MuSIKALLIANSEN
SvERIGES KOMpOSITöRER Av pOpuLÄRMuSIK SKAp | MuSIKCENTRuM RIKS | SvENSKT vISARKIv
MIx MuSIK | uRKuLT | STATENS KuLTuRRåD | STATENS MuSIKvERK | fOLKTEATERN I GÄvLEbORG

uMEfOLK OCH SpELMANSföRbuNDEN I HÄLSINGLAND, GÄSTRIKLAND OCH DALARNA m fl

K O N f E R E N C I E R E R 

LENA WILLEMARK - öSTEN ERIKSSON
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aktiViteter
Hantverka/Påverka  

fredag kl 20-23 lördag kl 15-19 i foajén

Studieförbundet Bilda besöker oss med sitt hantverksprojekt  
Hantverka/Påverka, och låter er besökare göra pyssel såsom 
snygga screentryckta kurbitzar, acessoarer till festivalen och  
annat ni är sugna på!

källbergelmberg Frisör - kreatör  
lördag kl 15-19 i foajén

Kom och träffa Malin Källberg, Anca Elmberg, Julia Avander  
och Sofia Ahlman som erbjuder kostnadsfri styling och makeup 
(värde 450kr). Varmt välkomna att snitsa till stilen med ekovänliga 
produkter inför festivalkvällen!

aktiviteter

ARR: FOLKMUSIKENS HUS I SAMARBETE MED 
HOVRA BYFÖRENING,  ESSARLIGAN, BILDA 
 GÄVLEDALA, MUSIK GÄVLEBORG, ESTRAD 
LJUSDAL & STF VANDRARHEM HOVRA

hovra-
stämman

9–11 maj 2013

www.folkmusikenshus.se
www.hovra.com/hovrastamman

mysigt

mustigt

musikaliskt!
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Hagabröd har bakat ekologiskt  
surdegsbröd sen 1980!

Här kan du köpa Hagabröd:
ICA Kvantum, Konsum Grisbacka, Meretes (Kungsg. 128), 
Konsum City, ICA Gourmet, Konsum Teg, ICA Bågen, Kon-
sum Haga, ICA Berghem, ICA Mariehem, ICA Supermarket 
Ålidhem, Konsum Ålidhem, Coop Forum, Rost mat & kaffe, 

Le Garage, Schmäck m.fl.

Är du volontär eller artist under festivalen? 
Grattis, Hagabröd finns backstage!

Hagabröd, Axlavägen 2, Backen 
Bageributik öppen mån-fre 7.30-16.00

baksida

vi bakar det vi själva vill äta!


