
YTF-TRUBADURERNA ÄR ETT MÅSTE PÅ STOCKHOLM FOLK
FESTIVAL
PIERRE STRÖM tillhör den kärntrupp av vissångare med bl.a. Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk, som startade visvågen på
1960-talet och hade sitt centrum på Vispråmen Storken i Stockholm. Tillsammans med andra trubadurer bildade de  YTF,
Yrkestrubadurernas förening . Pierre är nu en av Sveriges mest älskade trubadurer men han är även skådespelare och
låtskrivare. Sedan 2012 är Pierre ansvarig för visprogrammet på Stockholm Folk festival där han och andra visartister från YTF
framträder. Förra årets Bellman allsång på Stockholm Folk Festival blev en succé och i augusti blir det repris. Pierre har i mer
än 40 år uppträtt som Bellman på ett stort antal scener i Norden. 
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Årets YTF-artister på Stockholm Folk Festival är:

MATILDA MÖRK
är aktuell med nytt självbetitlat visjazzalbum med egna texter främst på svenska och musik av bl.a. Gustav Lundgren. På festivalen spelar
Maria tillsammans med Homero Alvarez. Visorna är poetiska och doftar cabaret, Monica Z, Barbro Hörberg, Monica Nielsen dvs den svenska
vistraditionen från 60-70-talet. Men här finns även nordiska folktoner, en bit skärgård och Stockholm, bossa och amerikanska standards. Och
här och där ett stänk Hasse å Tage som extra krydda.

BENGT PEDER OLROG
har ett program bestående av egna kompositioner för piano, sång och munspel, med New Orleans rock n´ roll, franska valser, tango, jazz i
folkton, filmmusik och boogie-woogie. Musiken ackompanjeras av poetiska, satiriska och ibland enbart undergrävande texter eller ibland bara
för att det är kul. Han framför även sin far- Ulf Peder Olrogs melodier med svängiga arrangemang. Bengt spelar även sedan fem år i bandet
The Last Orchestra.

DAG PALM
Låtskrivare, sångare och gitarrist. Till vardags musiklärare på gymnasiet. Sandvikare i exil som efter många år lyckats rota sig riktigt skapligt i
ett radhusområde nordväst om Stockholm. Släppte 2013 vispopalbumet Slingriga vägar som mottogs med fina recensioner.

”…Den svenska visan har begåvats med ytterligare en mogen och egen röst……Fantastiska sånger med genomarbetade texter, både
hantverks- och innehållsmässigt.” (Jimmy Ginsby i LIRA musikmagasin) 

LOLITA RAY OCH JAN ALBERT CARLSSON
Lolita Ray bjuder på egna visor och översättningar av Steve Earle & Townes van Zandt tillsammans med Jan Albert Carlsson på
barytonsaxofon. Hon har synts flitigt på Sveriges visscener, både som soloartist med eget material och tillsammans med gruppen Brittakåren.

KRISTER ULVENHOFF
Komiker, skådespelare, vissångare, revyaktör, dragspelare och kompositör. I hans musikaliska kappsäck finns bla rallarvisor, Evert Taube och
Ernst Rolfs sånger. Krister var en av medlemmarna i legendariska Diddlers som bl.a. har turnerat med vikingaskeppet Viking Plym i
Stockholms skärgård tillsammans med bland andra Pierre Ström, Lasse Tennander, Billey Shamrock och Sten-Erik Moberg. Turnén gick under
namnet Låtbåten.

MONICA SÖDERBERG
Frodigt och fräckt, vackert och vänt. Monica Söderberg har givit ut skivor med såväl folkliga visor, som med Olle Adolphsons repertoar. Hon
sjunger såväl på krogen som i kyrkan (som i vinkällaren på Hesselby slott) och repertoaren är en blandning av gammalt och nytt. Valet av visor
bygger på en lyhördhet för stunden och ett samspel med publiken.

BILLEY SHAMROCK & BENNY SJÖGREN
är duon B&B United.

Billey Shamrock är en av Sveriges absolut roligaste vissångare och en av de hårdast arbetande populärartisterna i landet.
Billey skivdebuterade redan som tonåring 1982 och har släppt åtta egna plattor, spelat musikal och har framträtt i TV och radio runt om i
Norden Benny Sjögren debuterade som kyrkoorganist vid 2 år ålder! Benny är en respekterad hårdrocksgitarrist, men även en finstämd
vistolkare.

HILMA
Hilma går sin egen väg och blandar genrer friskt. Efter att tidigare jobbat som operasångerska ägnar hon sig främst åt sin egen musik som rör sig
mellan pop, visa och rock, ibland sniffande på jazz och blues.  Hösten 2013 släppte hon albumet ”Ingen drottning” som finns på både Spotify
och Itunes. Flitigt spelad på olika radiostationer runt om i Sverige. Hilma är bokad av många visfestivaler runt om i Norden i sommar och
spelningen på Stockholm Folk Festival är en av sommarens höjdpunkter.

ELIN LYTH

”Lyth har en fascinerande ljus stämma, låter som Alf Hambes 60 år yngre tvillingsyster, klar och ren som en fjällbäck. Inga krusiduller. En röst
som gjord för dessa visor alltså”.  (Musikmagasinet Lira)

Elin är född 1975 och har folkmusiken i blodet bl.a. tack vare mormor i Medelpad. Elin bär spelmanstraditionen vidare i nytolkning genom sin
sång och egna kompositioner. Hennes formella grogrund har varit Adolf Fredriks musikskola och musiklinjen på Södra Latins gymnasium i
Stockholm samt Nordiska Visskolan i Kungälv. Hon är styrelsemedlem i YTF och Artister för fred. Bland visdiktarna är Alf Hambe en personlig
favorit och debut-cd:n heter ”Ros i snö- Elin Lyth sjunger Alf Hambe”. På Stockholm Folk Festival spelar hon tillsammans med gitarristen
Hjalmar Leissner.

BRANCH OCH PRESS ACKREDITERING
Om du inte har hunnit ackreditera dig till årets festival är det hög tid att göra det nu: Maila ditt namn, kontaktinfo samt vilken redaktion som du
arbetar för till:
Christina Glaeser christina@stockholmfolkfestival.se

TOMAS LEDIN OCH HÖGA KUSTEN KAPELLET, ALE MÖLLER BAND, HELSINKI COTONOU ENSEMBLE, THE GOODBYE GIRLS, GEORG
”JOJJE” WADENIUS, VERA NORD,  SOUSOU OCH MAHER,  QUILTY, TAUBESPELEN MED SVEN-BERTIL TAUBE, SARAH DAWN FINER,
MIKAEL SAMUELSSON, MARIT BERGMAN, NIKLAS ANDERSSON, ANNA-LOTTA LARSSON, MARTIN ÖSTGREN HUSBAND m.fl. 5 FOLK
FESTIVAL MED SOFIA JANNOK, ARJA SAIJONMAA, JORD, SARE ROMA, ANNE KALMERING, VÄRLDENS BAND, SNAKKA SAN & SVER
JUHA MULARI, SALLYSWAG m.fl. JAERV, MIRIAM AIDA AFRO SAMBA ORCHESTRA, VIDAR, ANNA STADLING, DIMITRI KIESKI,
SYMPHONIC STOMP, PIERRE STRÖM, UFIS KURSUPPSPEL, ELLIKA SOLO RAFAEL, RÄFVEN, MASSIVET, SIROCCO, TRANOTRA, THE
LOULOU SISTERS, FILIP JERS QUARTET, BJÄRAN, STALLET, FÉLIX LAJKÓ, MATILDA MÖRK, BENGT PEDER OLROG, LOLITA RAY, DAG
PALM, HILMA, BILLEY SHAMROCK & BENNY SJÖGREN, SVÄRDSJÖ  SPELMANSLAG, SIMONE MORENO, ELIN LYTH, MONICA
SÖDERBERG, GUBB, PAULA NOEL, CHRISTER ULVEHOFF, PARIZAD, SOUSOU OCH MAHER CISSOKO, BOEL SCHENLAER  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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