
ELLIKA FRISELL NYBLIVEN LEDAMOT AV KUNGLIGA
MUSIKALISKA AKADEMIN SPELAR MED SIN TRIO PÅ
STOCKHOLM FOLK FESTIVAL
ELLIKA SOLO RAFAEL
Heavy Happy Trio Music

Det blir hisnande löpningar, tunga riff, sång och sanslöst svängigt slagverk. 

Duon Ellika & Solo har funnits i 14 år och turnerat över hela världen och är flerfaldigt prisbelönad, bl.a. BBC World Music Reward
2003. Förstärkt med Rafael Sida Huizar har duon blivit en trio och samarbetet är en tät dialog mellan tre nyfikna folkmusiker. 

Ellikas musik knyter an till den svenska folkmusiken medan Solo är en griot från Senegal. Han är en historieberättare, hyllad sångare och
vandrande musiker. Den legendariske trumslagaren Rafael Sida som vi bla känner igen från Ale Möller Band är en uppskattad musiker från
den svenska och internationella jazz- och världsmusikscenen.

Under konserten på Stockholm Folk Festival kommer Ellika, Solo och Rafael att spela musik från Sverige, Senegal och Mexico i en fantastisk
mix som även släpper fram de enskilda musikerna och  låter deras stämmor göra sig hörda i tydliga soloinsatser. Det är lyrisk, rytmisk  och
samtidigt unik musik som gjord för att dansa eller lyssna. Eller allt på en gång. Här möts och slingrar sig den svenska folktonen kring afrikansk
sång och koramusik och de latinamerikanska rytmerna binder samman.

Trions hyllade album NOW släpptes under hösten 2013 och trion har efter det turnerat på olika håll i världen med musiken från skivan.

I februari 2014  fick de utmärkelsen ÅRETS FOLKMUSIKGRUPP vid  Folk och världsmusikgalan i Umeå.

ELLIKA FRISELL valdes nyligen in som ledamot av Kungliga Svenska Musikaliska Akademin. 

Ellika är spelman (fiol, altfiol) och veteran på den svenska folk- och världsmusikscenen.  Spelade tidigare i Filarfolket och Den Fule. Hon
spelar musik och låtar från Orsa- och Bingsjötraditionerna. Bland läromästarna finns storspelmän som Nils Agenmark och Päkkos Gustaf,
Thore Härdelin och även den indiska mästaren Shivakumar.

SOLO CISSOKHO är koraspelare och sångare i världsklass. Samarbetar med musiker som den indiska violinisten Subramaniam, men har
också gjort ett tusental skolkonserter i Norge samt har gjort ett flertal konserter i Sverige. Bosatt i Norge.

RAFAEL SIDA
Mexikansk slagverkare som kom till Sverige på 1970-talet som medlem i ett mexikanskt rockband.

Högt uppskattad slagverkare med stora kunskaper om afro-kubanska och latinska trumtraditioner. Rafael Sida har även uppfunnit ett eget
trumset. Spelar med förkärlek salsa, flamenco och  olika afrikanska rytmer.

Turnerar flitigt med Ale Möller Band men har även samarbetat med Stockholm Jazz Orchestra, Jonas Knutsson Quartet, Hot Salsa, Makonde,
Ahmadu Jarr's Highlife orchestra och Erik Steen's Flamenco Fusion

Är en av stipendiaterna i Laila och Charles Gavatins stiftelse för jazz musik.

ELLIKA SOLO RAFAEL PÅ FACEBOOK: ELLIKA SOLO RAFAEL

MUSIK MED ELLIKA SOLO & RAFAEL: YOUTUBE

Stockholm Folk Festival 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
TOMAS LEDIN OCH HÖGA KUSTEN KAPELLET, ALE MÖLLER BAND, HELSINKI COTONOU ENSEMBLE, THE GOODBYE GIRLS, GEORG
”JOJJE” WADENIUS, QUILTY, TAUBESPELEN MED SVEN-BERTIL TAUBE, SARAH DAWN FINER,  MIKAEL SAMUELSSON, MARIT
BERGMAN, NIKLAS ANDERSSON, ANNA-LOTTA LARSSON mfl , 5 FOLVE FESTIVAL MED SOFIA JANNOK, ARJA SAIJONMAA, JORD,
SARE ROMA mfl, JUHA MULARI,  MIRIAM AIDA AFRO SAMBA ORCHESTRA, VÄRLDENS BAND, SALLYSWAG, VIDAR, ANNA STADLING
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.
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