VILKA VINNER PÅ FOLK & VÄRLDSMUSIKGALAN 2016?
Den sjunde Folk & Världsmusikgalan äger rum i Västerås Konserthus
den 2 april. Där delas det ut nio priser till särskilt förtjänta inom
genren. Vilka tre som nomineras i respektive kategori avslöjas vid en
träff i Västerås 9 mars – varmt välkomna att vara först med nyheten!
Denna pressträff äger alltså rum i Konserthusets lilla sal onsdag 9 mars kl 13-14. Det
blir lite musik, det blir korta nyheter från galans ledning, lite mingel med galans
arrangörer och så en snabb presentation av vilka som nominerats. Vi kommer också att
dela ut den då helt nytryckta 44-sidiga programboken till galan och de fyra festivaldagar
som föregår densamma.
Folk & Världsmusikgalan arrangeras alltså för sjunde året och har vuxit till den svenska
folk- och världsmusikens stora årliga mötesplats. Galakonsert med tio av landets
främsta artister på scen och med prisutdelning avslutar festligheterna 2 april men
föregås bl a av en stor branschmässa med ett 40-tal utställare fredag-lördag och med två
dagar med sammanlagt nära 40 seminarier och workshops i skilda ämnen. I år bjuder vi
också på Nordic Showcase 30-31 mars, två dagar med 12 av Nordens bästa grupper på
scen inför inbjudna arrangörer, bokare, festivaler och media från hela Europa. Fri entré
även för allmänheten som till det mesta under galadagarna. Det blir också flera
konserter under veckan och det regionala folkmusiklivet bjuder in till en lång rad
aktiviteter under parollen Folk På Stan.
Galan är ett unikt projekt i musiksverige där ett 30-tal organisationer årligen samsas
kring denna manifestation för folk- och världsmusikens höga kvalitet och för
mångfalden i musiksverige. Västmanlandsmusiken är i år huvudarrangör. Läs mer på
www.folkgalan.se.
Vi hoppas ni vill komma på den spännande presentationen av de nominerade och
vi hoppas också att ni vill skriva om denna unika festival som i år alltså landar i
Västerås konserthus under fyra intensiva festivaldagar i månadsskiftet marsapril.
•

Frågor? Kontakta galans informatör Peter Ahlbom, peter.ahlbom@gmail.com,
0725 12 68 60.

