
DUBBELT PRISREGN ÖVER ALE MÖLLER. NU KOMMER HAN MED
SITT BAND TILL STOCKHOLM FOLK FESTIVAL 9/8
Ett av Sveriges främsta namn i musikvärlden multiinstrumentalisten, kompositören och bandledaren ALE MÖLLER tilldelades i
måndags kväll  det prestigefyllda SIR GEORGE MARTIN MUSIC AWARD i Malmö. Samma kväll blev det offentligt vid en
prisutdelning i Stockholm att Ale Möller var en av stipendiaterna i Ganneviksstipendiet 2014. Per Ganneviks stiftelse för
kulturella ändamål skapades 2012 av Konstnärsnämnden sedan Per Gannevik donerat huvuddelen av sin kvarlåtenskap på
drygt 60 mikr till myndigheten. Stiftelsen ska stödja nu verksamma konstnärer som kan förväntas ha betydelse för kulturarvet.
Stipendiesummar är på 500.000 kronor för var och en av årets stipendiater.

Ale Möller är en av MTA:s mest uppmärksammade artister. Hans kapacitet som en av musikvärldens renässanspersonligheter återspeglas i de
olika musikaliska konstellationer och uppdrag världen över som han är involverad i.

En av sommarens höjdpunkter under STOCKHOLM FOLK FESTIVAL  blir  konserten med ALE MÖLLER BAND den 9 augusti i den vackra
parken vid Hesselby slott. Medverkande artister är förutom ALE MÖLLER, MARIA STELLAS, MATS ÖBERG, ESBJÖRN HAZELIUS, MAMADOU
SENE, RAFAEL SIDA.

Ale Möller är  förgrundsgestalt i MTA:s älskade JUL I FOLKTON-turné,var ursprung går att hitta i det julalbum som han tillsammans med ett
flertal artister från folkmusik och bluesvärlden släppte  2005.

Ales stora globala musikaliska intresse blev också uppenbart för en allt större publik i samband med att  STOCKHOLM FOLK BIG BAND
spelade under Huvudstadsåret i Stockhom  1998. Flera av medlemmarna i ALE MÖLLER BAND fanns med i denna musikaliska konstellation.

Hans musikaliska bana startade inom jazzgenren i  barndomsstaden Malmö . Musiken har sedan lett honom ut i vida världen och även runt i
olika landskap i Sverige där han även har grävt i den folkmusikaliska myllan. Hans influenser går också att finna i afrikansk, grekisk, keltisk
indisk ,romsk, latinamerikansk och asiatisk musik .

 "Ale Möller kännetecknas av att han arbetar gränsöverskridande - över genrer, kulturer, åldrar.  Han har utvidgat vad begreppet folkmusik
står för och har förmågan att syntetisera ljud och röster till något större och se möjligheter utanför det invanda. Tillsammans med musiker från
olika delar av världen skapar Ale några av de starkaste musikupplevelser svensk musik kan erbjuda idag." (citat från Ganeviksstiftelsen)

Ale Möller är flerfaldigt prisbelönt både när det gäller Grammis- och Manifestpriset.
Han är sedan 2010 gästprofessor vid Musikhögskolan Ingesund. 2013 blev Ale invald som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.
Möller är också verksam som musikalisk rådgivare åt 2013 års polarpristagare Youssou n` Dour.
Under senare år har han även varit Artist in Residence i Vara Konserthus och Gävle Konserthus.

SIR GEORGE MARTIN MUSIC AWARD 2014 -  motivering:"I mötet på den globala scen där historia och nutid möts, har Ale Möller funnit att allt
går att spela på och att alla går att spela med. Genom nyfiket sökande efter en musikalisk identitet fick pågen från Skåne nyckeln till hela
världen. Han är folkmusiklegenden som på ett unikt sätt lyckats samla musiker från alla kulturer omkring sig i ett ständigt pågående livsprojekt
för att med passion och spontanitet utforska världen genom musik."

GANNEVIKSSTIPENDIET 2014 - motivering: "Till en nyfiken gränsöverskridare mellan genrer, kulturer och åldrar. Med en lust till musiken och
instrumenten som nästan räcker till ett helt alfabet:althorn, bouzuoki, cittra, dragspel, flygelhorn, hackbräde, harpa, härjedalspipa, kohorn, low
whistler, lur, luta, mandola, mandolin, mungiga, munspel, skalmeja, slagverk, stråkharpa, sälgpipa, traversflöjt."
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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. Musik, myller, lyrik, rörelse och mångfald!  4 dagar. 5 scener.  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, JUHA MULARI,  MIRIAM AIDA AFRO SAMBA ORCHESTRA, VÄRLDENS BAND, SALLY
SWAG, GÖRGEN ANTONSSON, KARL-JOHAN ANKARBLOM, GÄVLE SYMFONIORKESTER, TOMAS LEDIN & HÖGA KUSTEN KAPELLET
och många fler. Vi släpper nya namn varje vecka så håll utkik på  www.stockholmfolkfestival.se
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