
Världsförbättrare till Malmö Sommarscen
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 familjeföreställningen ”Fria Fötter”. Den 14-18 juli gästar de Malmö Sommarscen.  

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.

I föreställningen ”Fria Fötter” får publiken besöka landet Apolonien där alla är
välkomna och får vara som de är! Gemenskap, kärlek och acceptans. ”Fria
Fötter” är en anti-utanförskapsberättelse för barn från 3 år och hela familjen, 
som visar vikten av samarbete och att våga möta världen med nyfikenhet och
värme. Publiken får möta spännande karaktärer från landet Apolonien där normer
och gränser underkastar sig den kärlek som tillhör oss alla! Sagan bjuder på
många glada skratt och med en särskild sorts spelglädje utöver det vanliga blir
det svårt att inte ryckas med! Den 14-18 juli får Malmö möjligheten att se ”Fria
Fötter” på Malmös Sommarscen.

– 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.

Här kan Malmö se Apolonia under Malmö Sommarscen:
14/7 kl. 10:00                    Lindängens amfiteater
14/7 kl. 14:00                    Blekeparken, vid skateparken
15/7 kl. 10:00                    Kroksbäcksparken, vid puckelbollsplanen
15/7 kl. 14:00                    Rörsjöparken, vid plaskdammen
16/7 kl. 10:00                    Sevedsplan
16/7 kl. 14:00                    Videdalsparken, vid lekplatsen
17/7 kl. 10:00                    Grönalund, Hyllie kyrkoväg
17/7 kl. 14:00                    Grevens park, bakom lekplatsen
18/7 kl. 14:00                    Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg

Mer information och intervjuer
Apolonia ställer gärna upp på intervjuer.
För mer information och intervjuförfrågningar kontakta:

Vincent Bell
Tel: 08-660 86 17
vincent@mtaprod.se

Eller

Jennifer Åström
Tel: 072-914 70 60
jennifer.astrom@mtaprod.se

För att läsa mer om Apolonia se http://mtaprod.se/artister/apolonia/


