PRESSMEDDELANDE & INBJUDAN 2016-03-30

Nu drar Folk & Världsmusikgalan med Nordic
Showcase igång 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 P2.
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

Kort om programmet 30/3-2/4
Invigningen av Nordic Showcase sker kl. 15.30 på onsdagen, med medverkan av Cirkus Cirkör i ett
spektakulärt nummer i foajén!
Inom Nordic Showcase genomförs showcases onsdag och torsdag på eftermiddags- och kvällstid. Alla
showcases är öppna för allmänheten och har fri entré.
Det blir dans av många olika slag, allt från folkdans till breakdance och tangoterapi och även med
möjlighet att själv prova på.
Riktigt röj blir det på fredagskvällen på Folkscen i foajén. Tjejerna i Abalone Dots,
spelmansstorbandet Folk All In Band och finska Jaakko Laitinen & Väärä Raha, som blandar balkan
med finsk tango kommer att få Konserthuset att gunga!
Den stora höjdpunkten för Folk- och världsmusikdagarna är 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. 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.

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
• För information om evenemang under galadagarna, se www.vastmanlandsmusiken.se/kalendarium
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