
Jojje Wadenius till Stockholm Folk Festival!
I påsktider händer det mycket i arbetet inför Stockholm Folk Festival. Nationaldagen på Hesselby slott planeras och fler artister
släpps inför vår fyra dagars festival i augusti. Jojje Wadenius och The Loulou Sisters är bara några av dem! Vi önskar Glad Påsk
med ett påskerbjudande!

Nationaldagen firas på Hesselby Slott!

Den 6 juni är det Sveriges nationaldag! Detta firar vi genom att tjuvstarta Stockholm Folk Festival med musik och aktiviteter på Hesselby slott!
På plats återfinns bland annat kulturskolans blåsorkester och en av Sveriges främsta folkmusiksångerskor Lena Willemark som tillsammans
med Lisa Långbacka Eriksson sjunger nationalsången. Vi jobbar på att fjolårets populära tivoli återkommer! All världens mat finns på plats i
form av olika matknallar som också säljer hantverk och godis. På de stora grönområdena finns det plats att breda ut sin filt och njuta av
medtagen picknick. Det blir en traditionell familjedag med inslag av kultur från hela världen. Fri entré och alla är välkomna!

Påskägg från Stockholm Folk Festival!  

Snart är det påsk! Det vill vi fira genom att ge dig ett påskerbjudande! I vårt påskägg finns det specialpris på festivalpass till Stockholm Folk
Festival 8-10 augusti på Hesselby Slott! Tre underbara dagar av musik, poesi, konst, dans och gemenskap för endast 550kr!

Erbjudandet gäller från onsdag 16 april till och med annandag påsk 21 april. 7 augusti är det fri entré.

En legend till Stockholm Folk Festival!

Vi är glada över att kunna välkomna självaste Georg ”Jojje” Wadenius till Stockholm Folk Festival 2014!

Jojje är professionell gitarrist, kompositör, arrangör och producent sedan 1968. Han har spelat med storartade namn som Simon and
Gurfunkel och Steely Dan samt spelat in skivor med  Aretha Franklin, Diana Ross och Donald Fagen. Han har även gjort karriär i gruppen
Made in Sweden och Blood, Sweat and Tears (USA). I Sverige är han mest känd för sina barnvisor– plattorna ”Goda’, Goda’” (text Barbro
Lindgren) och ”Zzoppa” (text Kenneth Gärdestad) samt musiken till ”Kalles Klätterträd”.

Jojje har mottagit 3 grammisar för barnvisorna och 2 st. för gruppen Made in Sweden. Han har också fått Hagström priset, Guitar People Prize
samt Olle Widestrand priset för sina insatser som musiker och kompositör. 2010 blev han tilldelad Cornelispriset.

Ett annat band som är klart för festivalen är The Loulou Sisters.

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. 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.

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
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