
Taubespelen på Stockholm Folk Festival
För tredje året i rad öppnar vi upp den vackra parken vid Hesselby slott och bjuder in till
Stockholm Folk Festival den 7-10 augusti. Festivalen har utökats med ännu en dag och omfattar
nu fyra dagar där den första har fri entré.

I år får vi ett besök av anrika Taubespelen från Västkusten med Sven-Bertil Taube i spetsen! Taubespelen
är en föreställning där visor, poesi och anekdoter av och om Evert Taube framförs. Det hela började på
Flatön för 20 år sedan där Gösta Taube framförde några av sin brors visor. Många fantastiska tolkningar
senare, av både kända och mindre kända artister och fler än 150 000 besökare, är vi nu framme vid det
första Taubespelen i Stockholm.

Det här är en jubileumsföreställning som både blickar framåt och bakåt.

Föreställningen på 4 timmar inleds med allsång, innan du lotsas vidare med hjälp av artisternas tolkningar
och anekdoter. Här blandas gammalt med nytt, skrönor med sanningar och skratt med tårar. Det hela
inramas av den 14 man starka Taubespelsorkestern som leds av Martin Östergren.

Medverkande: Sven-Bertil Taube , Sarah Dawn Finer , Marit Bergman, Mikael Samuelson, Anna-Lotta Larsson, Niklas Andersson.
Stockholm Folk Festival är spelplatsen för en spektakulär sommarfestival där folkmusik möter visor, världsmusik och folkrock, klassisk musik,
blues och många andra stilar och genrer. Det är även en spelmansstämma där buskspel är ett av de givna inslagen. Här finns en scen för
visor, jam & sessions. Dansbanan är ett givet inslag för all sorts dans. Framträdanden sker på fem unika scener – två utomhusscener i
parken, en dansbana, slottets terrass med ett stort musik- och restaurangtält, en viskällare för trubadurer och vissångare. Som tidigare år
kommer en mängd spännande kurser att hållas av såväl artister som välrenommerade danspedagoger. Bland andra bokade artister märks
Världens band, Miriam Aïda AfroSamba Orchestra, Tranotara, Juha Mulari, Helsinki Cotonou Ensemble, Sallyswag, Ale Möller Band, Snakka
San & SVER m fl. 

Följ oss på www.stockholmfolkfestival.se

På facebook hittar du oss här och du får gärna gilla oss : https://www.facebook.com/stockholmfolkfestival

Vill du redan nu ackreditera dig som media eller har andra mediafrågor sänd en rad till:
christina@stockholmfolkfestival.se


