
Parkteatern och 5 Folk Festival öppnar Stockholm Folk Festival 7
augusti!
Efter förra årets lyckade samarbete mellan Parkteatern och Stockholm Folk Festival fortsätter arbetet även i år! Detta år
presenteras 5 Folk Festival med artister som Sofia Jannok och Arija Saijonmaa.  

Sommaren genomsyras av begreppet Demokrati. Så som världen, historien och samtiden ser ut behöver vi ständigt påminna oss själva och
varandra om hur viktigt det är att värna, på alla sätt, säger Linda Zachrison, konstnärlig chef på Parkteatern.

5 Folk festival lyfter fram Sveriges fem nationella minoriteter med musik, sång och dans. Samer, sverigefinnar, romer, tornedalingar och judar
står i centrum och du kan höra bland andra Arja Saijonmaa, Sofia Jannok, Jord, Sare Roma och Anne Kalmering. Den 7 augusti kan du
uppleva denna folk- och världsmusikfest i slottspaket till Hesselby slott, som inledande startskottskväll för Stockholm Folk Festival. Dessutom
fri entré!

Tomas Ledin på SVT kl 20:00 ikväll!

I april spelade SVT in en konsert med Tomas Ledin på Stora teatern i Göteborg. Det blev en helkväll på alla sätt där Tomas bjuder på sig själv
och sitt artisteri, under 90 minst sagt laddade minuter, med sånger från hela karriären, tillsammans med både Höga Kusten Kapellet och det
rockband som han vanligtvis samarbetar med.  Missa inte denna konsert på SVT ikväll klockan 20:00!

Efter framgångarna med sitt guldsäljande album ”Höga Kusten”, som i år kammade hem ännu en Grammis till Tomas, i kategorin ”Årets
folkmusik och visa”,  avslutar Tomas och Höga Kusten Kapellet bandets få och exklusiva sommarkonserter med en grandios finalkonsert på
Stockholm Folk Festival den 9 augusti. 

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, SALLYSWAG, VIDAR 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
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