
Apolonia vill göra världen till en bättre plats
Det började som ett världsmusikband men har idag utvecklats till ett koncept med musik, teater och cirkusinslag.
Musikkollektivet Apolonia sprider sitt budskap om medmänsklighet till både barn och vuxna genom energisk balkanmusik,
kärleksfull reggae och familjeföreställningarna ”Resan till Apolonien” och ”Fria fötter”.

Det Malmöbaserade världsmusikbandet Apolonia startades av Ida Gustafsson 2009 och har sedan dess spridit sitt musikaliska kärleksbudskap
genom två album samt i tv, radio och på spelningar över hela landet. 2013 valde bandet att bredda repertoaren med både teater och
cirkuskonster för att nå ut till en yngre publik.

– Vi skapade familjeföreställningen ”Resan till Apolonien” som handlar om migration och utanförskap. Som samhället ser ut idag finns det ett
stort behov av att nå fram till barn och ungdomar med ett budskap om kärlek och acceptans, säger Ida Gustafsson.

”Resan till Apolonien” sattes upp tillsammans med cirkusartisten Anneli De Wahl och blev en omedelbar succé. Kombinationen av musik, saga,
teater och cirkus var lyckad och föreställningen har sedan starten spelats över 200 gånger på skolor, festivaler och teatrar över hela landet.
Nyligen var det även premiär för uppföljaren ”Fria fötter” som handlar om mångfald och acceptans, och som riktar sig till en något äldre barn.

– Nästa år kör vi dessutom en tredje föreställningen som heter ”Vilka dom?”, och där är målgruppen ungdomar mellan 11-14 år, säger Ida
Gustafsson.

Framtiden för Apolonia musik & scenkonst, som kollektivet idag kallar sig, innehåller många projekt. Förutom musikföreställningarna ovan
förbereder världsmusikbandet en inspelning av ett nytt fullängdsalbum, även det titulerat ”Vilka dom?”. Dessutom arbetar bandet på en singel
tillsammans med rapgruppen Stök.

– Så länge det finns orättvisor att lyfta upp kommer vi att fortsätta med full kraft! Med musiken och glädjen som verktyg vill vi arbeta för en
medmänsklig och hållbar värld, säger Ida Gustafsson.

Mer information och intervjuer
För mer information och/eller intervjuer kontakta Mats Wurnell på telefon 0704-18 94 37 eller via e-post till mats.wurnell@gmail.com. För att
läsa mer om Apolonia se även www.mtaprod.se/artister/apolonia och www.apolonia.se.
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