
STOR FINAL FÖR TOMAS LEDIN OCH HÖGA KUSTEN KAPELLET
PÅ STOCKHOLM FOLK FESTIVAL
Tomas och Höga Kusten Kapellet avslutar bandets få och exklusiva sommarkonserter med en grandios finalkonsert på Stockholm Folk Festival
den 9 augusti. 

Efter framgångarna med sitt guldsäljande album ”Höga Kusten”, som i år kammade hem ännu en Grammis till Tomas, i kategorin ”Årets
folkmusik och visa”, blir detta avslutningen på Höga Kusten-turnén i Skandinavien.

"Det känns speciellt och mitt hjärta klappar naturligtvis särskilt för den här konserten. Jag tog själv initiativet till festivalen för tre år sedan och
Esbjörn Hazelius har som konstnärlig ledare i högsta grad varit med och utvecklat festivalens DNA och inriktning med folkmusik från hela
världen. Genom att vi nu avslutar Höga Kusten Projektet på Stockholm Folk Festival är cirkeln sluten. Och jag säger som jag sagt tidigare,
Höga Kusten Kapellet och jag siktar högt, de här sommarkonserterna ska bli magiska kvällar."

Tomas framför tillsammans med Höga Kusten Kapellet låtar från sitt nya album HÖGA KUSTEN, samt några av alla de sånger som har gjort
honom till den artist han är idag.

Sommarens tre exklusiva konserter är

- Dalhalla, den 5 augusti

- Skule naturscen utanför Docksta, Höga Kusten, den 8 augusti

- Stockholm Folk Festival, Hesselby Slott, den 9 augusti

Biljetterna till Stockholm Folkfestival släpps den 29 april.

Biljetterna till Dalhalla och Skule är redan släppta.

HÖGA KUSTEN-KAPELLET

ESBJÖRN HAZELIUS - cittern, fiol och sång 

MAGNUS ZETTERLUND - mandolin, oktavmandolin, munspel och sång

GÖRAN WENNERBRANDT - weissenborn hawaiian guitar, national steel guitar, electric lap steel guitar, 5-string banjo, dobro och sång

OLLE LINDER - trummor, percussion och sång

OLLE ERIKSSON - kontrabas och sång

JOHAN HEDIN - Oktav- och tenornyckelharpa samt sång

LISA ERIKSSON LÅNGBACKA - dragspel & sång  

Pressrosor:

”Tomas på strålande spelhumör” - Gefle Dagblad

”En värdig resa hem till Höga Kusten” - Barometern

”Det är ett allt igenom sympatiskt projekt” - Svenska Dagbladet

”Folkligt, smakfullt, underbart Ledinskt" - Helsingborgs Dagblad

”Höga Kusten Kapellet utgör en fin fond” - Uppsala Nya Tidning

”Scenen sprudlar av dragspel, stämsång och klara, klingande gitarrinstrument” - Arbetarbladet



STOCKHOLM FOLK FESTIVAL

Festivalen genomförs traditionsenligt den andra helgen i augusti, under ekarna i slottsparken på Hesselby Slott.

I år äger festivalen rum den 7 -10 augusti. Omkring 200 artister från när och fjärran medverkar på fem olika scener.  Bland annat medverkar ALE MÖLLER
BAND, HELSINKI COTONOU ENSEMBLE, THE GOODBYE GIRLS, GEORG ”JOJJE” WADENIUS, SOFIA JANNOK, QUILTY, TAUBESPELEN MED
SVEN-BERTIL TAUBE, SARAH DAWN FINER,  MIKAEL SAMUELSSON, MARIT BERGMAN, NIKLAS ANDERSSON, ANNA-LOTTA LARSSON mfl ,
JUHA MULARI,  MIRIAM AIDA AFRO SAMBA ORCHESTRA, VÄRLDENS BAND, SALLY SWAG och ytterligare ett antal karameller som vi suger på ett
tag till och släpper efter hand.

Det blir ett myller av artister, musiker, kurser, musikjam, konst, poesi, knallar med mat från hela världen och en mängd olika aktiviteter.

För mer information besök: www.stockholmfolkfestival.se

christina@stockholmfolkfestival.se
0739-479851
skype: cjiglaeser


