
JAERV SPELAR PÅ STOCKHOLM FOLK FESTIVAL OCH  FÅR
KUNGLIGA MUSIKALISKA AKADEMIENS ENSEMBLESTIPENDIUM
JAERV har som en av tre ensembler tilldelats den allra första omgången av Kungl. Musikaliska akademiens Ensemblestipendium. I hård
konkurrens vann Jaerv akademiens stipendienämnds hjärtan och kvalificerade sig därmed till detta prestigefulla stipendium avsett för
fortbildning på högsta professionella nivå. Kungl. Musikaliska akademiens fortbildningsstipendium i ensemblespel instiftades 2013 och har som
syfte att möjliggöra en tids fortbildning för stora pedagoger runt om i världen. Stipendierna kan sökas av etablerade ensembler i alla genrer.
Fortbildningen skräddarsys i samråd med varje ensemble utifrån ensemblens önskemål. 

JAERV är en prisbelönt kvintett som sjunger och spelar utåtriktad, energifull och innerlig folkmusik med influenser från pop och jazz. I genuin
spelglädje skapar de sina virvlande melodier med såväl instrument som sina fem röster där den varma, breda vokalklangen ger dem en
särprägel i svensk folkmusik. Vokala femstämmiga kärleksvisor blandas med kraftfulla polskor och fria improvisationer där samklangen, rytmen
och den sceniska energin inte lämnar någon oberörd. Jaerv är flitigt anlitade i många olika sammanhang. De har turnerat i många olika
sammanhang i USA, Skottland, Irland, Norge och Sverige och har arbetat tillsammans med bl.a. Sofia Karlsson, Göteborgs Symfoniker och
Vocal Art Ensemble. De är kända för sina medryckande livekonserter och den unika mixen av vokal och instrumental nordisk folkmusik. I
januari 2009 släpptes deras första studioalbum Inrikes och i maj 2014 kom deras andra mycket uppmärksammade och kritikerrosade album,
Vol 2.

www.jaerv.com

JAERV består av
Joel Hagen: Flöjt, whistle, sopransax, sång
Anders Bergsten: kontrabas, nyckelharpa, sång
Harald Nilsson: Gitarr, sång
Markus Gustavsson: Fiol, sång (lead)
Tobias Hedlund: Percussion



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, MARTIN ÖSTGREN HUSBAND m.fl. 5 FOLVE FESTIVAL MED SOFIA
JANNOK, ARJA SAIJONMAA, JORD, SARE ROMA, ANNE KALMERING, SNAKKA SAN & SVER JUHA MULARI, SALLYSWAG m.fl.JAERV,
MIRIAM AIDA AFRO SAMBA ORCHESTRA, VÄRLDENS BAND, VIDAR, ANNA STADLING, DIMITRI KIESKI, SYMPHONIC STOMP, PIERRE
STRÖM, UFIS KURSUPPSPEL, ELLIKA SOLO RAFAEL, RÄFVEN, MASSIVET, SIROCCO, TRANOTRA, THE LOULOU SISTERS, FILIP JERS
QUARTET 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. 

Christina Glaeser
0739-479851
christina@stockholmfolkfestival.se

Mia Lundgren
0705109600
mia@stockholmfolkfestival.se

Max Låke
08-407 18 07
max.lake@musakad.se


