
LENA WILLEMARK SJUNGER NATIONALSÅNGEN PÅ HESSELBY
SLOTT
Den 6 juni klockan 11:00 är gamla som unga välkomna att fira Sveriges nationaldag på Hesselby Slott. Evenemanget är ett
samarbete mellan Stockholm Folk Festival, Hesselby Slott, Stockholms Stadsteater, Parkteatern, Hässelby Scoutkår och
Hesselby Slott musik Ideell förening. Under dagen bjuds det på musik, tivoli och lek för alla barn och knallemarknad med mat
från världens alla hörn.  Klockan 12:00 hissas den svenska flaggan av Hässelbys scoutkår och Nationalsången framförs av Lisa
Eriksson Långbacka och Lena Willemark som gör sin egen tolkning av sången på älvdalsmål.

LENA WILLEMARK har kommit att bli en centralgestalt inom den svenska folkmusiken och en banbrytande genreöverskridande sångerska. Från
sin uppväxt i Älvdalen bär Willemark med sig en unik musikskatt som hon tillägnat sig från sina läromästare. Willemark har som sångerska och
spelman arbetat tillsammans med en rad musiker i olika genrer samt komponerat och arrangerat en mängd musik.

Willemark har dessutom tagit emot en rad utmärkelser, däribland fyra grammisar, varit nominerad till Nordiska rådets musikpris, är ledamot av
Kungl. Musikaliska Akademien samt Riksspelman. 2011 mottog hon utmärkelsen ”Litteris et Artibus”.

LISA ERIKSSON LÅNGBACKA har sin utgångspunkt i svensk och keltisk folkmusik men med en bredd och nyfikenhet som för henne mellan
vitt skilda musikaliska världar, från samarbeten med pop-, jazz- och folkmusiker till opera och teatermusik. Lisa har jobbat med flertalet musiker
både i Sverige och utomlands. Hon har varit anställd teatermusiker vid Folkteatern i Gävleborg och medverkade där som skådespelare,
kompositör och musiker. Hon har även varit musiker på Melodifestivalen och Nobelmiddagen. Vid sidan av samarbetet med andra musiker
skriver Lisa egna texter och kompositioner. Senast såg vi henne med Tomas Ledin i SVTs program ”En helkväll med Tomas Ledin”.

Under sommaren 2014 väntar en avslutningsturné med Tomas Ledin och Höga Kusten Kapellet med final på Stockholm Folk Festival. En
spelning som avslutar framgångsåret med Höga Kusten Kapellet på vägarna med grammisbelönade albumet ”Höga kusten” i bagaget.

Stockholm Folk Festival kommer att äga rum 7-10 augusti med ett stort antal artister förutom Tomas Ledin och Höga Kusten Kapellet. Läs mer
det programmet: www.stockholmfolkfestival.se

Under nationaldagen 6 juni framträder förutom Lena Willemark och Lisa Långbacka Eriksson Charanga blåsorkester från Stockholms
kulturskola, kör av elever från Nälstaskolan och Vargarna från Vällingby Folkdansgille!
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