
DesSutom...
Folk- & Världsmusikgalan utvecklas under 2011 till ett betydande branschmöte. 
Förutom Familjeshowen och Galakvällen kantas evenemangen av kringarran-
gemang. Detta andra galaår är de både många och intressanta, med inriktning 
på både etablerade och oetablerade artister, arrangörer och annat branschfolk. 

Nedan följer en överblick med korta presentationer av programpunkter och medverkande. 

Detaljer och nya inslag publiceras på www.gala.se.

Fredag 15 april

Högskolan för scen och musik, Artisten, Fågelsången 1

15.00–17.30 Frilansare / proffs inom folk- och världsmusik / -dans

Hur etablerar man sig och överlever som frilansare – metoder, roller, 
nätverk, kreativitet ... Vi berör också hur olika organisationer och institu-

tioner stödjer frilansarbete frågar om erfarenheter av organisationer och 

nätverk och vilken nytta dessa har i frilanslivet. Tre musiker inleder med 
sina erfarenheter:

 Ebba Westerberg, slagverkare, kompositör, kapellmästare om turné-

läggning 

 Rickard Åström, musiker, kompositör, kapellmästare om att skriva / ar-

rangera låtar och producera musik

 Maria Stellas, sångerska m m om att göra program för bland andra barn 
och ungdom och nå ut till ny publik. 

 Maja Adolphson, Musikalliansen och Elisabet Widlund, Musiksverige, 

ger organisationers och institutioners perspektiv tillsammans med sam-
talsledarna Malin Oest, Kultur i Väst och Lars Farago, RFoD.

 www.hsm.gu.se

Gräfsnäsgården, Slottsskogen

Öppet folkdanshus till levande musik, Folkdanssällskapet National 

18.00–19.30 Dans för barn 7–13 år
18.00–20.00 Dans för ungdomar 13–25 år

20.00–22.30 Dans för unga och vuxna

 fri entré

 www.folkdansringen.se
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Folkmusikkaféet på Allégården, Södra Allégatan 4

19.15  Dansstuga: Firetur, Sønderhoning och Polka på dansk 

20:30  Konsert och dans: Pørtners komplot 
Pørtners komplot är kända för både sina speciella tolkningar av traditio-

nell dansk musik och sina egna kompositioner. De inspireras av rock, 

jazz och klassisk musik. Bandet, som gett ut två cd-album, består av Ast-
rid Pørtner Nielsen (fiol), Frey Klarskov (gitarr och durspel), Johan Knud-

sen (saxofon, klarinett, piano) och Nicolaj Wamberg (kontrabas och fiol).

 I pausen spelar Ulrika Lincke. 

 www.folkmusikkafeet.net 

 entré 100 kr, med galabiljett 50 kr

Skansen Kronan, Music Doc Göteborg

19.00  Liveband och eldshow utomhus med vackra Göteborg som backdrop

20.00  Film: Resan till Urkult 
Ulric Jansson, Sverige, 2010, 58 min – Urkult lever när många andra 

festivaler kommit och gått. Ett gäng eldsjälar, en storslagen natur och en 

otrendig artistbokning kan vara orsak till Urkults popularitet. Resan till 
Urkult följer med till hällristningarna vid Nämforsen och speglar festiva-

lens säregna atmosfär.

 www.musicdocgbg.se
www.skansenkronan.se

 entré: 70 kr, med galabiljett 50 kr

Lördag 16 april

Högskolan för scen och musik, Artisten, Fågelsången 1

10.30–11.45 Förlåt oss våra skulder

Samantha Ohlanders och Sara Parkman gör en Folkmusikalisk Shåw 
som inledning på ett samtal om folk- och världsmusikrörelsens ansvar för 

att bilden av den associeras med nationalism, romantik…

 Lars Farago presenterar nytt material från Kulturens.

11.45–12.15 Vegetarisk Tandoorisoppa, smör bröd 

60 kr säkrast om du förbeställer via tuija.keskinen@rfod.se

12.15-13.00 Lunchkonsert Lindgrensalen
Mahnaz Moradi & Kristofer Yffén – Sofia Bergström, Ida Gillner & Arvid 

Kästel – gruppen Jõud, studerande på världsmusikutbildningen.

13.15–14.30 Internationella marknader för folk- och världsmusik från Sverige 
Om Womex och andra marknadsplatser, för bland andra frilansare och 

arrangörer. Medverkar gör:
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 Stina Westerberg, chef Svensk Musik och snart chef för Musikverket

Peter Ahlbom, f d Rikskonserter

Livet Nord, musiker och ordförande MCV
Sergio Crisostomo, musiker Stockholm Lisboa Project

Lars Lundgren, Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen

Samtalsledare Elisabet Widlund, Musiksverige 

 www.hsm.gu.se

Göteborgs Konserthus, Götaplatsen

Utställning Peter Lloyds foton från Planetafestivalerna
Ansikten och uttryck från en hel värld i Göteborg.

Utställning Då ärat Ditt namn flög över jorden
En lek med folkdräkter, traditioner i nutid foton av Per Eriksson. 

Idé: Kristofer Pettersson och Eleanora DeLoughery Nordin.

15.00  Familjeshow i Stenhammarsalen
med Ola Karlberg, Bronja Novak, Tetra, Susanne Lind, Xiaogang Zeng, 

Fadia Alsoukhni & Ahmad Al Khatib, Markatta Musikteater, ZigZag, ung-

domar från Zindingasou, Helen Scott & John Jatta, Angereds kulturskola 
och gäster.

 entré 60 kr

16.15–17.15 Arrangörer i ett nytt Musiksverige

Om arrangörers villkor i framtiden

 Stina Westerberg, blivande chef för Musikverket
Magnus Lemark, Kulturrådet

Malin Oest, Kultur i Väst

arrangörer inom Riksförbundet för Folkmusik och Dans

17.30–18.15 FolkDate

RFoD bjuder in till mingel; ett tillfälle för artister och arrangörer – att mö-

tas ansikte mot ansikte och lära känna varandra.

18.30–19.00 Samtal

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i samtal om musikpolitik med fo-

kus på folk- och världsmusik.

20.00–22.00 Galakonsert med prisutdelning 

Direktsänds i P2 och webb-tv på sverigesradio.se (platser intas före 

19.50)

 Artister

Baskery, Residans, Den Fule, Ahmad Al Khatib, Suranjana Ghosh, Erik 

Steen, Lisa Rydberg, Björn Ståbi, Tarabband, Suzan Ayvaz, New Tango 
Orquesta och Skuggpoeten. 

 Programledare
Lisa Wall och Teddy Paunkoski

 entré 225 kr, pensionärer och studerande 175 kr

 www.gso.se
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Parken, Vasagatan 43 B

22.30 Efterfest

Världsmusikklubb: levande musik med Navarra och Räfven m fl, DJ Iris

 Fri entré med galabiljett (övriga 120 kr vid eftersläpp efter midnatt)

 www.parken.se

Söndag 17 april 

Kulturhuset Oceanen, Stigberstorget 8

10.00–14.00 Medlemsmöte i Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD 

Även nya medlemmar välkomnas. Dramasalen (World Dance Company).

 www.rfod.se

www.oceanen.com

Karta

maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&hl=sv&msa=0&msid=205789616491653353404.00049f3d66984360ee90b&z=15

Göteborgs Konserthus Skansen Kronan

Parken Gräfsnäsgården

Högskolan för scen & musik Oceanen

Folkmusikkaféet Elite Park Avenue Hotel
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För att se all information som finns på
skärmen klickar du på länken Skriv ut

bredvid kartan.
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