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Fyra festliga dagar av folk- och världsmusik
i Västerås Konserthus
Från onsdag 30/3 till lördag 2/4 fylls Västerås Konserthus av folk- och
världsmusik när Folk- och världsmusikgalan 2016 samt Nordic Showcase
arrangeras. Lördagens galakonsert direktsänds i Sveriges Radio.
–   Det är fantastiskt roligt att vi i Västerås står värd för den sjunde Folk- och världsmusikgalan
som lockar musiker, branschfolk och andra intresserade från hela Sverige. I år arrangerar vi
dessutom för första gången Nordic Showcase, där 12 av Nordens bästa folk- och
världsmusikgrupper ger smakprov på sin musik, säger Jennie Wilhelmsson, planeringschef på
Länsmusiken/Västmanlandsmusiken och en av projektledarna för Folk- och världsmusikgalan.
Galadagarna inleds med Flamenco All Stars som ger Flamenco till lunch onsdag 30/3 kl. 12.00. Med
rytmer och eldiga toner från bandet Aire de Vida får vi förtätande känslor och uttryck med
flamencodansarna Pia ’del Norte’ och Rodrigo Gonzalez på foajéscenen.
Invigningen av Nordic Showcase sker kl. 15.30 på onsdagen, med medverkan av Cirkus Cirkör i ett
spektakulärt nummer i foajén – handstående, parakrobatik och lindans med fiol!
Inom Nordic Showcase genomförs showcases onsdag och torsdag på eftermiddags- och kvällstid. Alla
showcases är öppna för allmänheten och har fri entré. Se hela programmet i separat pdf.
Downhill Bluegrass Band med Pelle Lindström ger en Mat & Musikkonsert i Foajén på
onsdagskvällen. Västerås Sinfonietta lämnar det klassiska till förmån för folkmusiken tillsammans
med Emilia Amper, en av Sveriges bästa och mest mångsidiga nyckelharpister (torsdag kl. 19.00).
Familjeföreställningen Långt bort i skogen, långt bort i tiden, från 4 år, har fäbod och vallmusik som
tema – sånger, berättelser och rörliga bilder om livet förr (lördag kl. 16.00).
Det blir dans av många olika slag, allt från folkdans till breakdance och tangoterapi och även med
möjlighet att själv prova på. Dans- och cirkushögskolan har skapat ett akademiskt folkdanslag som ska
dansa Orsapolska i gipsshorts! Lördagen bjuder på battle/dansduell mellan norsk Halling och svensk
Breakdance.
Riktigt röj blir det på fredagskvällen på Folkscen i foajén. Svenska Abalone Dots läckra countryfolk
har fått även amerikanerna att gå igång. Folk All In Band är en kombination av spelmanslag och
storband. Finska Jaakko Laitinen & Väärä Raha blandar balkan, finsk tango och rysk romantik till en
grymt svängig mix. Konserthuset kommer att gunga!
Den stora höjdpunkten för Folk- och världsmusikdagarna är förstås lördagens Galakonsert kl. 19.00 i
Stora salen, direktsänd i Sveriges Radios P2. Nio priser delas ut, tio grupper och artister uppträder på
stora scenen. Extra roligt för oss i Västmanland är att Josefina Paulson, riksspelman på nyckelharpa
från Sala, är nominerad till Årets artist! Josefina Paulson spelar också på galan, tillsammans med

Carina Normansson, även hon från Västmanland. Galavärdar är Nadin Al Khalidi och Owe Ronström.
Utöver detta blir det utställning, workshops, branschmöten och seminarier. Hela fredagen är en
temadag om Unescos konvention om det immateriella kulturarvet i ett mångfalds- och
demokratiperspektiv.
Under rubriken Folk på stan bjuds på sammanlagt 26 programinslag runt om i Västerås – från kulning
och lurblåsning på olika hustak till folkmusik och dans från olika länder.

För mer information om Folk- och världsmusikgalan 2016 & Nordic Showcase:
Projektledare, övergripande information, invigning, seminarier:
Jennie Wilhelmsson, planeringschef Länsmusiken/Västmanlandsmusiken,
jennie.wilhelsson@vastmanlandsmusiken.se, 021-40 36 27, 070-190 07 04
Nordic Showcase:
Christofer Ekströmer, musikproducent, Västmanlandsmusiken,
christofer.ekstromer@vastmanlandsmusiken.se, 021-40 36 21, 072-548 50 60
Folk- och världsmusikgalan 2016, bakgrundsinformation, information om de nominerade:
Peter Ahlbom, galainformatör, peter.ahlbom@gmail.com, 072-512 68 60.
Galakonserten 2/4, information om uppträdande artister:
Leif Östlund, producent barn och unga, Västmanlandsmusiken, leif.ostlund@vastmanlandsmusiken.se,
021-40 36 24, 070-728 09 82
• Folk- och världsmusikgalan 2016 i sin helhet presenteras på www.folkgalan.se
• Nordic Showcase presenteras på www.nordicshowcase.se samt i bifogad pdf.
• För information om evenemang under galadagarna, se www.vastmanlandsmusiken.se/kalendarium

Inbjudan till invigning
Media inbjuds att närvara vid invigningen av Nordic Showcase
Onsdag 30/3, kl. 15.30
Konserthusets foajé, blå sida
Medverkande av Cirkus Cirkör: handståendeartisten Aino Ihanainen och lindansaren Alexander
Weibel Weibel gör en nycirkusinstallation med utgångspunkt i den nordiska folkmusiken.
Ackreditering
Journalister och fotografer erhåller ackreditering till samtliga evenemang som ingår i Folk- och
världsmusikgalan och Nordic Showcase genom anmälan i receptionen i Konserthusets foajé.
Receptionen är öppen:
Onsdag-torsdag 30-31/3, kl. 11.00-19.00
Fredag 1/4, kl. 09.00-17.00
Lördag 2/4, kl. 09.00-16.00
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