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Vill du komma i kontakt med oss?
norrbottensmusiken@norrbotten.se
Vxl: 0920 – 23 66 66

Foto: Marie Lundgren

KRÖNIKA

kulturen är en
avgörande faktor
till framgång
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KRÖNIKA

– TILLSAMMANS
SKAPAR VI
VÄRLDENS
BÄSTA NORRBOTTEN!
Välkomna till ännu ett år
med oss på Norrbottensmusiken. Och vilket år vi
har framför oss!
Vår förhoppning är att
du bland alla program vi har
att erbjuda ska kunna sätta
samman ett utbud för din
publik som berikar och berör.
I en tid när vårt län står
för allt större utmaningar
med en befolkningskurva
som går i den riktningen
att vi är färre som ska
försörja allt fler och många
kommuner kämpar för
att behålla sina invånare
är kulturen en avgörande
nyckel till framgång. Här
ser vi er kulturarrangörer
som viktiga spelare för att
skapa attraktiva och kreativa
livsmiljöer där människor
kan känna framtidstro.
En satsning i den
andan, att stärka er
arrangörer, är utbildningsoch fortbildningsserien
Arrangörer i Norr som
vi genomfört under året.
Och vilket fantastiskt
gensvar satsningen har fått.
Med sex träffar runt om
i länet med inspirerande
föreläsare och workshops

har vi tillsammans höjt våra
kunskaper och på köpet fått
ett starkt nätverk. För den
lokala kulturarrangörens
existens och kompetens
har en avgörande roll om
kulturskapare och publik ska
kunna mötas i Norrbotten.
Så stort tack för ert
engagemang!
Vi har också glädjen att
tack vare arvsfondmedel
och samverkan mellan
Region Norrbotten och
samtliga 14 kommuner i
länet komma igång med
projektet Kulturskola i
hela landet – bättre villkor
för barns kulturutövande
genom samarbete. Projektet
syftar till att ge fler unga
bättre uppväxtvillkor och
bryta utanförskap genom
kulturutövande. Vi på
Norrbottensmusiken kommer
vara starkt involverade och
ser fram emot att möta er
i denna samverkan mellan
kommuner, föreningsliv och
institutioner.
Jag ser fram emot ett
innehållsrikt år med många
nyfikna samtal och möten.
Tillsammans skapar vi
världens bästa Norrbotten.

ANNA
JIRSTRAND SANDLUND
Länsmusikchef
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NORRBOTTENSMUSIKEN

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ
NORRBOTTENSMUSIKEN
– SÅ HÄR JOBBAR VI!
Foto: Sara Björnstedt Qvarsell

I NORRBOTTENSMUSIKEN INGÅR

Våra egna ensembler:

Uppskattningen var stor när vår oktett
besökte två äldreboenden och en förskola
i april. Här bjöds de på en timme med gott
fika och musik av Franz Schubert.

Norrbottensmusikens uppdrag från Region Norrbotten
är att leverera professionell
musikverksamhet i Norrbottens län. Det gör vi i samarbete
med:
•

institutioner

•

kommuner

•

skolor

•

föreningar

•

enskilda och övriga
aktörer i länet
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Arctic Youth Jazz Orchestra,
Norrbottens Ungdomssymfoniker, och vokalensemblen
Arctic Light.
Vi fortsätter utveckla vår
samverkan med musik- och
kulturskolorna liksom med
musikutbildningarna vid
Framnäs folkhögskola och
Musikhögskolan i Piteå.
Vi genomför en mängd aktivi-

Vi välkomnar vår nya kultursamordnare; Åsa Lundmark.
Åsa mötte Kulturskolerådets generalsekreterare
Torgny Sandgren i augusti.

Norrbotten Big Band

•

Norrbotten NEO

•

Norrbottens
Kammarorkester

•

Piteå Kammaropera
med Kyrkoopera

Konstnärlig verksamhet
för unga:
•

Norrbottens
Ungdomssymfoniker

•

Arctic Youth Jazz
Orchestra (AYJO)

•

Vokalensemblen
Arctic Light

Vi tillhandahåller även:
•

Workshops vid
skolkonserter

•

Kultur för seniorer och
stöd till kulturskolor samt
folkmusik för unga

OCH ... så undersöker vi hur
den arktiska pulsen låter i nya
Intereg-/EU-projektet
Arctic Pulse!

Foto: André Pettersson, Sveriges Radio

Vi erbjuder scenkonst av hög
kvalitet med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna.
Norrbottensmusiken utvecklar och stödjer samarbetet
med det fria musiklivet i länet.
Länets kommuner och arrangörer är viktiga samarbetspartners.
Vår verksamhet för
barn och ungdom är stor.
Skolkonserter sprids till varje
kommun och når ca 22 000
barn och unga per år.
Tillväxten av unga musiker och sångare främjas
genom våra pedagogiska och
konstnärliga verksamheter;

skolkonserter
sprids till varje
kommun och når
ca 22 000 barn
och unga per år

teter tillsammans med högre
musikutbildningar. Genom
möten med våra professionella musiker och ensembler
ges studenter utvecklingsmöjligheter som är till nytta för
musiklivet i hela Sverige. Våra
egna ensembler Norrbotten
NEO och Norrbotten Big
Band arbetar återkommande med kompositions- och
dirigentstudenter vid såväl
Musikhögskolan i Piteå som
Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm. Musikerstudenter
vid Musikhögskolan i Piteå
gör årligen en praktikturné
inom Norrbottensmusikens
utbud och för både Musikhögskolan i Piteå och Framnäs folkhögskola genomförs
årligen ett antal workshops.

•

26

NORRBOTTENSMUSIKEN

dagar om året håller vi
läger och ger ungdomar
chansen att spela i professionella sammanhang

miljoner människor har vi
underhållit och roat med våra
konserter sedan starten 1988

72

workshops och
seminarier gav oss
förra året chansen att
möta studenter

4739

13 750
personer har under det
senaste året besökt
en konsert med
Norrbotten Big Band

personer har under det
senaste året hört
en konsert med Norrbottens Kammarorkester

21 691

799 000
personer mötte oss
via sociala medier
under ett halvår
– gör det du också!

barn och unga har
det senaste året fått
chansen att uppleva
våra konserter

Kolla genast in våra
Facebook-sidor:
norrbottensmusiken
norrbottenbigband
norrbottenneo
arcticlight
arcticpulse

6845

155

personer har under de
senaste tolv månaderna
hört en konsert med vår
kammarmusikensemble
Norrbotten NEO

norrländska frilansmusiker har sedan 2014
fått arbetstillfällen genom
våra turnéer

882
personer gästade
vår kammaropera
Den långa långa resan
som turnerade i länet

403
konserter signerade
Norrbottensmusiken
spelas i länet varje år

41
produktioner från Norrbotten
i varav 24 har hittats genom
vårt årliga Showcase, har
sedan 2014 turnerat i länet
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VÅRA
NTLIGA
SERTER
Välkommen till ett nytt år
med oss på Norrbottensmusiken – och till ett nytt
upplägg av vårt programutbud, i alla fall här i katalogen.
På kommande sidor presenterar vi våra offentliga konserter i datumordning. Under
respektive månad kan du se
vilka av årets konserter som
passar din kommun.
Vi vill erbjuda det allra
bästa utbudet med våra egna
ensembler Norrbotten NEO,
Norrbotten Big Band och

Norrbottens Kammarorkester men även med gästande
grupper som ger underhållning som berikar och berör.
KONSERTTYPER

Det finns två typer av offentliga konserter i programkatalogen. Dessa är:
1. Offentliga
konserter
Våra offentliga konserter är öppna för allmänheten. Arrangören har rätt
att ta ut entréavgift.

O

2. Övrig
offentlig konsert
– utanför avtal
Vissa av de offentliga konserterna kan beställas utanför
Norrbottensmusikens avtal.
Dessa är uppmärkta i katalogen med det aktuella priset,
exempelvis 10 000 kr exkl
moms.

Band, Norrbottens Kammarorkester, Norrbotten
NEO eller Piteå Kammaroperas offentliga konserter
kan Norrbottensmusiken
efter samråd med arrangören
stå för busskostnaderna.
De konserter där vi kan
erbjuda bussning är uppmärkta med följande symbol:

BUSSNING

Om du som arrangör vill
ordna bussning av publik till
någon av Norrbotten Big
9

JANUARI
– FEBRUARI

en hyllning till
världens största
teaterdistrikt och
dess musikskatt

Foto: Satu Knape

BROADWAY
NORRBOTTEN BIG BAND
AVTAL: OFFENTLIG

FAKTA
Period 30 januari – 8 februari
Speltid Ca 2 tim inkl paus
Lokal Konsertlokal/ scen
Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter
Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas
och 1 x 32A trefas
Övrigt Nystämd flygel
eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt
Producent Åsa Westling

O
10

Säg Broadway och tanken
för oss genast till New Yorks
storstadsmyller med pulserande gatuliv och blinkande
neonskyltar. I över ett sekel
har gatan fått ge namn till
världens största teaterdistrikt,
där inte minst oändligt många
älskade musikaler har mött
sin publik i framgångsrika
uppsättningar.
Nu möts jazzsångerskan
Ellen Andersson, dirigenten
och arrangören Mats Hålling
och Norrbotten Big Band
för att gemensamt hylla och
framföra sina tolkningar av
den musikskatt Broadway

skänkt oss och som inspirerat
jazzmusiker i alla tider.
På kort tid har Ellen
Andersson etablerat sig som
en av de mest framgångsrika
jazzsångerskorna i Sverige.
Debutalbumet I´ll Be Seeing
You utropades 2017 till årets
bästa svenska jazzutgåva av
Orkesterjournalen och belönades med deras pris Gyllene
Skivan. Samma år fick hon SR
P2:s pris Jazzkatten som Årets
nykomling. Med stor kärlek
till repertoaren rör sig Ellen
Andersson sömlöst mellan det
intima och det storslagna, det
allvarliga och det lekfulla, det
skrivna och det improviserade. Allt med ett stort mått av
musikalisk integritet.

Arrangören, kompositören
och dirigenten Mats Hålling
är en av Sveriges främsta och
mest anlitade. Han samarbetar
med ett stort antal artister och
orkestrar inom och utanför
Sverige och hans arrangemang
finns inspelade på ett tjugotal
CD-skivor, varav några belönats – både med Grammisnomineringar och Orkesterjournalens prestigefyllda
Gyllene Skivan.
I starkt minne lever hans
senaste samarbete med Norrbotten Big Band där han stod
som arrangör och dirigent
under en mycket uppskattad
turné med Lena Willemark,
Trio X och folkmusikgruppen Väsen.

FEBRUARI

jazzdoftande
pianokonsert
med franska
förtecken

Foto: Marie Lundgren

MÅRTEN LANDSTRÖM
OCH PAUL MÄGI
NORRBOTTENS
KAMMARORKESTER
AVTAL: OFFENTLIG

Dirigent: Paul Mägi
Solist: Mårten Landström,
piano

FAKTA
Period 12 – 15 februari
Speltid Ca 70 min + paus
Lokal Konsertlokal
eller kyrka
Spelyta 14 x 8 meter
Bygg-/rivtid 3 tim/ 1 tim
Bärhjälp 2 personer
Teknisk producent
Mats Lundberg
Övrigt Nystämd flygel
Producent
Pia-Karin Helsing Saur

O

Program
Arnold Schönberg: Notturno
Maurice Ravel:
Pianokonsert i G-dur
Molly Kien: Pyramid
Felix Mendelssohn: Symfoni
Nr 4 Op. 90 "Italienska"
Mårten Landström, som vi
till vardags är vana att se som
pianist och konsertmästare i
ensemblen Norrbotten NEO,
har en enorm genrebredd, det
verkar nästan inte finnas några
musikaliska svårigheter i hans
väg. Mårten Landström spelar
allt med lätthet, explosivitet
och en fantastisk musikalitet.

Senast han framträdde som
solist med Norrbottens
Kammarorkester var det i en
konsert av Saint-Saëns. Nu
fortsätter han på det franska
spåret med Ravels jazzdoftande pianokonsert i G-dur.
Under en turné i USA hade
Ravel hört mycket jazz och
intresserade sig i synnerhet
för George Gershwins musik.
De båda träffades också.
Gershwin frågade om han
fick ta lektioner av Ravel, som
svarade: ”Varför ska du bli en
andra klassens Ravel när du
redan är en första klassens
Gershwin”.
Leder Norrbottens Kammarorkester gör den internationellt hyllade estländske
dirigenten Paul Mägi som inleder konserten med Arnold
Schönbergs svidande vackra
Notturno, skriven långt innan
han lämnade romantiken för
sina utforskningar av tonalitetens gränser.

Svensk-Amerikanska tonsättaren Molly Kien är sedan
många år verksam i Sverige.
Hennes musik är ofta skimrande vacker, men kan också
vara glödande intensiv som i
orkesterverket Pyramid.
Brinnande livfull är också
Mendelssohns fjärde symfoni, den italienska. Första
satsens rytm är en tarantella,
en italiensk dans som ska ha
uppkommit när de som blivit
bitna av den giftiga tarantella
spindeln gav sig ut i en konvulsivisk dans. Andra satsens
Andante con moto sägs ha sin
grund i en pilgrimsprocession
i Neapel medan den tredje är
en stillsam menuett. Verkligt
italiensk är finalens livliga
saltarello, en pardans med
anor från 1600-talet där den
kvinnliga partnern svingas
upp i luften.
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FEBRUARI

lyxig loungekänsla med starka
personliga röster
att njuta av

Tall Blonde, foto Britta Bergström,
Josef Love, foto Anton Falk
och Sofia Monroy, foto Beata Cervin

JAZZ-POP INFLUENSER
FRÅN NORRBOTTEN
NORRBOTTEN BIG BAND
ÖVRIG OFFENTLIG
(UTANFÖR AVTAL)

FAKTA
Period 19 – 28 februari
Speltid Ca 50 min
Lokal Aula,
konsertlokal/ scen
Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter
Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas
och 1 x 32A trefas
Mörkläggning Nej
Övrigt Nystämd flygel
eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt
Producent Åsa Westling

Köps utanför
avtalet för 10 000 kr
exkl. moms

12

När ett proffsigt och samspelat
Norrbotten Big Band tänjer
sina musikaliska gränser i
samarbeten med artister
hämtade från andra musikaliska genrer uppstår någonting alldeles särskilt. Vi har
sett det många gånger tidigare
– i minnet lever konserter
med Blacknuss, Movits och
många andra.
Nu står ett nytt gränsöverskridande samarbetsprojekt
som väntar på att släppas fri
för en turné. Denna gång
handlar det om ett samarbete
med BD Pop, ett utvecklingsbolag för populärmusik från
Norrbotten med uppgift att
stödja regionens artister och
musikproduktioner.

Tre artister står på tur: Sofia
Monroy, Josef Love och Tall
Blonde. Alla kommer de att
bidra med sina egna låtar som
arrangeras för Norrbotten
Big Band av Peter Danemo,
som också leder bandet
under turnén.
Under artistnamnet Monroy slog Anna-Sofia Monroy redan som femtonåring
igenom i TV4:as Idol 2015 där
hon tog sig till en niondeplats.
Efter några års uppehåll är
hon nu tillbaka under artistnamnet Sofia Monroy och
med debutsingeln Cautious,
den första av en lång rad
låtar som kommer att släppas
under året.
Artisten Josef Love
(Love uttalas på engelska)
heter Josef Love Tallenhed.
Bakom artistnamnet finns
både ett band och ett solopro-

jekt med honom ensam med
sin gitarr. Han kommer från
Luleå där han var en av deltagarna i BD Pops allra första
satsning på låtskrivare 2014.
Via hiphopen har han nu
slagit sig ner i soulpopen,
något som passar hans
sångröst mycket bra.
Tall Blonde, alias Frithiof
Stenvall, har vid det här laget
hunnit ge ut en EP och fyra
singlar och en ny CD-skiva är
på gång. Tall Blonde bjuder
på musik som drar åt brittpopen till. Med sin speciella
röst och sin osvikliga förmåga
att leverera bra texter och
musik skapar han musik som
både fungerar avskalat med
få instrument på små scener
och i arrangemang för stora
orkestrar.

MARS

svensk-arabisk
musikupplevelse

Foto: Emma Larsson

TARABBAND
ÖVRIG OFFENTLIG
(UTANFÖR AVTAL)

FAKTA
Period 23 – 29 mars
Lokal Konsertlokal/ scen
Spelyta 6 x 4 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1 x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

Köps utanför
avtalet för 10 000 kr
exkl. moms

Fullständigt unikt på den
svenska musikscenen, kanske
det enda av sitt slag i världen?
Tarabbands musik och texter
omfamnas av poeter i Gaza,
klubbesökare i Beirut, prinsessor i Abu Dhabi, demonstrerande studenter i Tunisien och
en ny kämpande generation
i Irak. I Sverige och Europa
lämnar bandet ett färgstarkt
avtryck med sin "tarab"
– ett arabiskt uttryck för extas
genom musik.
Bandet grundades 2008
av den irak-egyptiska Nadin
Al-khalidi och svenska Gabriel Hermansson i Malmö.
En tvärkulturell musikalisk
upplevelse som resonerar
tarab; den universella känslan
när känslor och musik blir ett.
Tarabbands musik går ut från

Malmö, reser via Paris och
Medelhavet till Kairo och
Bagdad som skapar bandets
ursprungliga kompositioner
och ljud. Nadin som är gruppens karismatiska frontfigur
och vokalist flydde från Irak
2001 och kom till Sverige som
flykting. Hennes texter sammanfogar politiska och sociala
ämnen tillsammans med frågor om identitet, överlevnad,
kärlek och strävar alltid efter
fred och tolerans mellan de
olika kulturerna. Att väva in
det personliga elementet i
låtarna gör det möjligt för Nadin att dela sina historier om
krig, berättelser vi sällan hör
om. Bandet släppte 2016 sitt
andra kritikerrosade album
Ashofak Baden – på svenska
Vi ses sen.
Bandet blir alltmer
välkända på den internationella världsmusikscenen
– inte minst i arabvärlden.

Tarabband vann priset Årets
Grupp vid Folk- och Världsmusikgalan 2017.
Hösten 2017 nådde
Tarabband en bredare publik i
Sverige när de tolkade Mikael
Wiehe i Folkets Musik i SVT.
2018 orkestrerades bandets
låtar och framfördes i en
konsertserie tillsammans
med kammarmusikorkestern
Musica Vitae. Albumet med
musiken från turnén släpptes
i maj 2019.
MEDVERKANDE

Nadin Al-khalidi, sång,
saz och mandole, Gabriel
Hermansson, gitarr, mandole och kör, Filip Runesson,
violin, Cassius Lambert, bas,
Valter Kinbom, slagverk och
Fredrik Gille, slagverk.

13

MARS – APRIL

musikalisk
mångsidighet och
fenomenal sång
Foto: Marie Lundgren

MICKE HOLM OCH
STEFAN GUNNARSSON
NORRBOTTEN BIG BAND
AVTAL: OFFENTLIG

FAKTA
Period 26 mars – 5 april
Speltid Ca 2 tim inkl paus
Lokal Konsertlokal/ scen
Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter
Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas
och 1 x 32A trefas
Övrigt Nystämd flygel
eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt
Producent Åsa Westling

O
14

Micke Holm gick rakt från
fabriksgolvet på pappersbruket i Munksund in i TV4:as
Talang-studio där han gjorde
rent hus med konkurrenterna. Att gubben nog kunde
sjunga, konstaterade han själv
i en kommentar där i studion
innan han gick in och golvade
juryn i finalen med sin tolkning av Radioheads Creep.
I själva verket är Micke
Holm en erfaren sångare efter
över 20 år och otaliga turnéer
och framträdanden, bland
annat med bandet Storstryk
från Piteå. Med andra ord
en välkänd profil i musiker-

kretsar som nu fått sitt stora
publika genombrott genom
televisionen.
Egentligen skulle man
kanske kunna säga något
liknande om Stefan Gunnarsson, multimusiker av rang och
erfaren som få när han 2006
satte sig vid pianot i tv-succén
Så ska det låta, en uppgift han
tog sig an under inte mindre
än fem år.
Men till skillnad från
Micke Holm har Stefan Gunnarsson från Boden livnärt sig
på sin musik sedan 19-årsåldern. Genom åren har han
medverkat som musiker, sångare, låtskrivare och producent
och samarbetat med artister
som Joseph Williams, Peter
Friestedt, Janne Schaffer,

David Carlson med fler, vid
sidan av många soloprojekt.
Nu slår de båda sig samman med Norrbotten Big
Band för en konsertturné som
det kommer att slå gnistror
om. Starten skedde med
två utsålda konserter under
Festspelen i Piteå och fortsätter 2020 med turné i länet
där Gunnarsson och Holm
får visa upp sin musikaliska
mångsidighet i låtar de själva
väljer tillsammans med storbandet. Det är med andra ord
bäddat för en lustfylld succé!

APRIL

nyromantik från
förra sekelskiftet
i virtousa verk

Foto: Viktoria Fyhr

MÅRTEN LARSSON OCH
MAGNUS ERICSSON
NORRBOTTENS
KAMMARORKESTER
AVTAL: OFFENTLIG

Dirigent: Magnus Ericsson
Solist: Mårten Larsson, oboe

FAKTA
Period 22 – 26 april
Speltid Ca 70 min utan paus
Lokal Konsertlokal
eller kyrka
Spelyta 8 x 5 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
Bärhjälp 1 person
Teknisk producent
Mats Lundberg
Producent
Pia-Karin Helsing Saur

O

Program
Franz Schreker: Scherzo
Edward Elgar:
Serenade Op. 20
Lille Bror Söderlundh:
Concertino för oboe
och stråkorkester
Anton Arenskij: Variationer
på ett tema av Tjajkovskij
Benjamin Britten:
Simple Symphony Op. 4
Stråkar och oboesolo. Musik
som sjuder av förra sekelskiftets finkänsliga nyromantik.
Men också brittisk värme,
rysk intensitet och svensk
melodisk finess. Välkomna
till en konsert som bjuder på
både musikalisk innerlighet
och virtuositet.

Franz Schreker tävlar med
Claude Debussy och Richard
Strauss om att vara det tidiga
1900-talets mest raffinerade
klangkonstnär. I det elegant
passionerade scherzot hör vi
att han också var en extremt
begåvad melodiker. Något han
har gemensamt med Edward
Elgar. Av honom får vi höra
den charmfulla serenaden, ett
av hans mest älskade stycken,
komponerat under 1800-talets
sista decennium.
För många är Lille Bror
Söderlundh mest känd för
visan När skönheten kom till
byn. Men han skrev också
barnoperor, kammarmusik,
kör- och instrumentalmusik
med influenser från folkmusik, som till exempel den
melodiskt underfundiga och
överraskande Concertino
för oboe och stråkorkester.
Solist är Mårten Larsson som
lyfter fram den här underbara musiken i ljuset. Han är
annars solooboist i Göteborgs
Symfoniker.

Anton Arenskij var lärare
till både Rachmaninov och
Skrjabin, vilka sedermera
kom att överskugga honom.
Vilket är förståeligt, men
också synd, för hans musik
förtjänar att spelas, vilket vi
kan höra i den här intensivt
känslosamma hyllningen till
landsmannen Tjajkovskij.
Simple Symphony är en
fantastisk öronöppnare för
Benjamin Brittens musik.
En stor del av det musikaliska
materialet skrev han mellan
tio och tretton års ålder, men
gjorde senare, i tjugoårsåldern, den symfoniska utformningen. Han dirigerade själv
gärna Simple Symphony. Men
här är det välbekante Magnus
Ericsson som leder orkestern.
Han är en återkommande och
mycket uppskattad dirigent
för Norrbottens Kammarorkester. Förutom dirigent är
han professor i violinspel och
om någon kan locka fram det
bästa ur musik för stråkar, så
är det han.
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MAJ

mix av klassisk
musik och
streetdance
Foto: Peter Bothén

BACH IN THE STREET
FAKTA

Period 4 – 10 maj
Speltid 30 min (+ 30 min
efterföljande samtal)
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 6 x 4 meter
(Rent och dansvänligt golv,
ej stengolv)
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Önskvärt
Producent Åsa Danell

Köps utanför
avtalet för 10 000 kr
exkl. moms
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ÖVRIG OFFENTLIG
(UTANFÖR AVTAL)

Vem är du? Var kommer du
ifrån? Vart ska du? Genom
en mix av klassisk musik och
streetdance delas en berättelse om att ärva och bära
minnen, att fly, rotas i ny
jord, hitta sin plats och om
hur olika kulturer kan få en
människa att växa. Violinvirtuosen och Bach-specialisten
Semmy Stahlhammer och
streetdansaren Maele Sabuni
är båda födda i Sverige,
de är andra generationens
invandrare, deras föräldrar

har flytt folkmord, krig och
förstörelse. Semmy bär på ett
judiskt arv och Maele på ett
kongolesiskt. Båda har satsat
på sitt livs passion och har
blivit bland de främsta i vårt
land inom sina respektive
konstnärliga områden.
Bach in the Street vann
första pris som bästa ”small
ensemble” för barn och unga
på den internationella galan
YAM Awards 2018.
MEDVERKANDE

Maele ”Reeflex” Sabuni
är vinnare av prestigefyllda
priser och är en av Sveriges

främsta battle-dansare inom
hiphop och house. Han har
arbetat med Melodifestivalen
och andra tv-produktioner
ett flertal gånger, både som
koreograf och dansare.
Semmy Stahlhammer har
mottagit många utmärkelser
som violinist och uttolkare av
Bachs violinverk. Han har bl a
varit förste konsertmästare vid
Kungliga Operan och konstnärlig ledare för ett flertal
nationella och internationella
kammarmusikfestivaler och
turnerar världen runt.

SEPTEMBER
– NOVEMBER

sånger och poesi
av Vilho Akseli
Ollikainen
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Foto: Lasse Stenman

FOLKMUSIK MED WAO
BYGDEGÅRDS
PRORAMMET
ÖVRIG OFFENTLIG
(UTANFÖR AVTAL)

FAKTA
Period 1 september
– 30 november
Lokal Samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid 1,5 tim/ 1 tim
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

Köps utanför
avtalet för 10 000 kr
exkl. moms

Folkmusikgruppen WAO har
tagit som sin uppgift att sprida
sånger av poeten och vissångaren Vilho Akseli Ollikainen
(1934-98), så pass att gruppen
även har lånat Vilhos artistsignatur och bomärke som var
just initialerna W, A och O.
Vilho föddes i finska Savolax men kom som yngling
till Hakkas och senare Ullatti
inom Gällivare kommun
i Norrbotten.
Vilho levde, sjöng, kände
och tänkte om existensen,
kärleken och mörkret. Om naturen, människans villkor och
världens gång. Utrustad med
kassettbandspelare och skriv-

maskin diktade, kommenterade och liksom bloggade han
sina upplevelser och reflektioner decennier innan ordet
blogg var uppfunnet. Han
skapade ständigt, närmast
maniskt, och han använde
också konsten som medicin
mot sina inre demoner. Vilho
efterlämnade ett mycket rikt
material av visor, dikter och
sånger både på svenska,
meänkieli och finska och det
är ur denna skatt som WAO
hämtat sin repertoar.
I WAO ingår välrenommerade svenska och finska
folkmusiker från grupperna
JORD, JP Nyströms och JPP.
Tillsammans har de gett ut
CD-skivan Maailma on hullu
vilket på svenska blir Världen
är galen. Det är den första i
sitt slag med material signerat
Vilho Ollikainen. Även en

egenhändig kassettinspelning
med Vilho själv finns med
som bonus. Det är känslosamt, vackert, mustigt och
burleskt men präglas också
av allvar, mörker och självupplevda erfarenheter. Allt
skapat eller inspirerat av en
konstnär och människa som
levde sitt eget liv i ytterkanten
av tillvaron.
MEDVERKANDE

Arto Järvelä, Susanne Rantatalo, Göran Eriksson, Jan
Johansson och Markus Falk.

OBS!
Programmet för bygdegårdar ska läggas utanför tätorten i bygdegårdar eller liknande.
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SEPTEMBER

banjopunk
mixas med
finstämd singersongwritertradition

Foto: Jeaneen Lund

BASKERY
ÖVRIG OFFENTLIG
(UTANFÖR AVTAL)

FAKTA
Period 7 – 20 september
Lokal Konsertlokal/ scen
Spelyta 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Åsa Danell

Köps utanför
avtalet för 10 000 kr
exkl. moms
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Förvänta er ”banjopunk”,
”newfolk”, ”nordicana”, en
energisk show med vassa
syskonstämmor. Oavsett var
de befinner sig i världen får
de svenska systrarna veta av
publiken att de varken sett eller hört något liknande, att de
har en helt unik uppsättning
och uppträder med vad som
verkar vara en outtömlig energi. Baskery handlar om att
ställa musiken på huvudet, att
blanda punkens rättframhet

och djärvhet med det subtila
och finstämda i singer-/songwriter-traditionen.
Baskerys bandnamn är
taget av ortnamnet Båtskärsnäs (Baskeri) utanför Kalix
där syskonens pappa kommer
ifrån. Deras mammas hemort
är Mattila utanför Haparanda.
Denna högoktantrio som
har tillbringat flertalet år i
USA för turnerande, låtskrivande och skivinspelningar
har jämförts med allt från
Fleetwood Mac, First Aid
Kit, Black Keys till Led
Zeppelin. Bandet har öppnat
konserter för stora namn som

Robbie Williams, Gary Clark
Jr och Brandi Carlile.
MEDVERKANDE

Greta Bondesson, 6-strängad
banjo, sång och trummor,
Stella Bondesson, kontrabas och sång, Sunniva
Bondesson, akustisk och
elektrisk gitarr och sång.

SEPTEMBER

mästerverk av
Beethoven och
Haydn dirigeras
av efterfrågade
amerikanska
dirigenten Ruth
Reinhardt

Foto: Pressbild

ANDREJ POWER OCH
RUTH REINHARDT
NORRBOTTENS
KAMMARORKESTER
AVTAL: OFFENTLIG

Dirigent: Ruth Reinhardt
Solist: Andrej Power, violin

FAKTA
Period 9 – 11 september
Speltid Ca 85 min + paus
Lokal Konsertlokal
eller kyrka
Spelyta 14 x 8 meter
Bygg-/rivtid 3 tim/ 1 tim
Bärhjälp 2 personer
Teknisk producent
Mats Lundberg
Producent
Pia-Karin Helsing Saur

O

Program
Joseph Haydn: Symfoni
Nr 80, d-moll
Igor Stravinsky: Concerto i
Ess-dur ”Dumbarton Oaks”
Ludwig van Beethoven:
Violinkonsert i D-dur Op. 61
Under 2020 firar hela musikvärlden Ludwig van Beethovens 250-årsjubileum. Han är
utan tvivel en av musikhistoriens i särklass viktigaste och
mest framstående gestalter.
Han är också sinnebilden
av det stora geniet som med
tilltagande dövhet och svårmod komponerade några av
världens mest kända musikstycken.
Beethoven växte upp i
Bonn som under 1700-talet
var en mindre stad där inte
mycket hände. Han flyttade

därför till Wien, där allting
hände. När han kom dit 1792
var Joseph Haydn fortfarande
populär, även om han i Beethovens ögon var slut,
ute, passé.
Här får vi uppleva musik
av dem båda. Beethovens
violinkonsert är virtuos,
storslagen och magiskt vacker.
Solostämman är dessutom
erkänt krävande. Den som
här tar sig an utmaningen är
Andrej Power, sedan 2014
förste konsertmästare i Kungliga Filharmonikerna. Han
har också framträtt som solist
med orkestrar i både Sverige
och övriga Europa, däribland
Moskvafilharmonikerna i
traditionstyngda Tjajkovskijsalen, och i USA och Kina.
Under 1700-talet komponerades inte mycket musik i
molltonarter. Den allmänna
uppfattningen var att musik skulle vara älskvärd och
elegant, vilket för det mesta
betydde musik i dur. Här har
Haydn frångått mönstret och
skapat ett ovanligt mäster-

verk fullt av kontraster och
dramatik. Samtidigt finns här
allt som utmärker wienklassicismen: charmig elegans och
sinnligt vackra melodier.
Allt hänger ihop i den här
konserten. De två klassiska
mästerverken av Beethoven
och Haydn ställs här mot en
modern klassiker, Stravinskys Dumbarton Oaks. Paret
Robert och Mildred Barnes
Bliss skulle fira 30-årig bröllopsdag på sitt gods Dumbarton Oaks utanför Washington.
De beställde musiken av Stravinsky som nu var helt uppe
i neoklassicism, inspirerad av
1700-talets musik.
Dirigerar gör en av de mest
efterfrågade unga dirigenterna
just nu, amerikanska Ruth
Reinhardt. Hon har debuterat
med både Kungliga Filharmonikerna och Malmö Symfoniorkester, men framträder
också med stora amerikanska
orkestrar som Cleveland
Orchestra och Seattle Symphony och nu är hon här
hos oss!
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SEPTEMBER

nya sidor
av berömda
musikalklassiker
West side story, foto Malin Arnesson
och Mathias Lundqvist, foto Annika Räfsbäck

SONDHEIM 90 ÅR
NORRBOTTEN BIG BAND
AVTAL: OFFENTLIG

FAKTA
Period 17 – 20 september
Speltid Ca 2 tim inkl paus
Lokal Konsertlokal/ scen
Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter
Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas
och 1 x 32A trefas
Övrigt Nystämd flygel
eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt
Producent Åsa Westling

O
20

Trots konkurrens betraktas
Stephen Sondheim som den
i särklass främste upphovsmannen inom musikalgenren
under 1900-talets andra hälft.
I år fyller denne musikallegend 90 år, något som naturligtvis måste firas.
Sondheim fick sitt genombrott som textförfattare till
Leonard Bernsteins West Side
Story 1957. Redan där etablerade han en stil som kommit
att bli hans signum i form av
geniala texter – kvicka, utmanande, humoristiska. Men text
skulle inte förbli hans enda
språk. Sondheims storhet

bygger på hans förmåga att
hantera två språk: både text
och musik. Även som kompositör intar han en särställning.
Stephen Sondheims musik
är mångbottnad, elegant,
sofistikerad och något att bita
i för musikalartister som ofta
betraktar honom som den
bäste i genren.
Under sin långa karriär har
han förstås vunnit det mesta
som går att vinna: Oscar,
Tony, Grammy och mycket
mer. Bland hans verk återfinns
klassiker som Sweeney Todd,
Into the Woods och A little
night music. Den sistnämnde
bygger på Ingmar Bergmans
film Sommarnattens leende
och innehåller bland annat
världshiten Send in the clowns.

Norrbotten Big Band hyllar
Stephen Sondheim i nära
samarbete med pianisten,
kompositören, arrangören och
kännaren Mathias Lundqvist
från Piteå.
– Min ambition är att skapa
ett program av Sondheims
intressanta musik där jazzlyssnarna ska få höra ett ovanligt
rikt och berättande jazzigt
material, där musikallyssnarna ska få höra nya
sidor av den musik de älskar
och där alla däremellan ska få
höra spännande musik som
de aldrig tidigare hört, säger
Mathias Lundqvist.

OKTOBER

musik
med rötter i
Zimbabwe
– och Piteå!
Foto: Marie Lundgren

CRIS GERA
– FRISTADSMUSIKER
ÖVRIG OFFENTLIG
(UTANFÖR AVTAL)

FAKTA
Period 5 – 18 oktober
Lokal Konsertlokal/ scen
Spelyta 6 x 6 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Åsa Danell

Köps utanför
avtalet för 10 000 kr
exkl. moms

”Med min musik vill jag
fira skillnaderna mellan oss
människor och skapa en
dialog mellan publiken och
mig som artist”.
Cris Gera har varit i
musikbranschen sedan barnsben och har släppt tre album
och flera singlar i hemlandet
Zimbabwe som ligger i södra
Östafrika. Hans specialitet
är afrojazz och afropop men
Cris spelar även traditionell
zimbabwisk musik och gospel.

2016 förändrades hans liv när
han fick motta hot efter att
ha skrivit en låt om situationen med stor arbetslöshet
och korruption i Zimbabwe.
Läget blev så allvarligt att
Cris var tvungen att fly för
sitt liv, medan hans fru och
två söner blev kvar. Idag bor
Cris i Piteå där han är lyckligt
återförenad med sin familj
och jobbar för närvarande
vidare på sin musikkarriär på
Framnäs folkhögskola som
fristadsmusiker. Cris Gera har
fortfarande samma stora passion för musik som förändrar
människors liv.

2018 släpptes hans senaste
singel Piteå för alla – Cris’
låt för att hylla staden som
tog emot honom. Låten blev
Veckans färsking i Sveriges
Radio P4 Norrbotten.
MEDVERKANDE

Cris Gera, sång och kalimba,
William Nordlund, gitarr,
Elin Tannerdal, bas, Johan
Kalla, trummor och Viktor
Sandström, piano.
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OKTOBER

mix av klassisk
musik och
streetdance
Foto: Peter Bothén

BACH IN THE STREET
FAKTA

Period 12 – 18 oktober
Speltid 30 min (+ 30 min
efterföljande samtal)
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 6 x 4 meter
(Rent och dansvänligt golv,
ej stengolv)
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Önskvärt
Producent Åsa Danell

Köps utanför
avtalet för 10 000 kr
exkl. moms
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ÖVRIG OFFENTLIG
(UTANFÖR AVTAL)

Vem är du? Var kommer du
ifrån? Vart ska du? Genom
en mix av klassisk musik och
streetdance delas en berättelse om att ärva och bära
minnen, att fly, rotas i ny
jord, hitta sin plats och om
hur olika kulturer kan få en
människa att växa. Violinvirtuosen och Bach-specialisten
Semmy Stahlhammer och
streetdansaren Maele Sabuni
är båda födda i Sverige,
de är andra generationens
invandrare, deras föräldrar

har flytt folkmord, krig och
förstörelse. Semmy bär på ett
judiskt arv och Maele på ett
kongolesiskt. Båda har satsat
på sitt livs passion och har
blivit bland de främsta i vårt
land inom sina respektive
konstnärliga områden.
Bach in the Street vann
första pris som bästa ”small
ensemble” för barn och unga
på den internationella galan
YAM Awards 2018.
MEDVERKANDE

Maele ”Reeflex” Sabuni
är vinnare av prestigefyllda
priser och är en av Sveriges

främsta battle-dansare inom
hiphop och house. Han har
arbetat med Melodifestivalen
och andra tv-produktioner
ett flertal gånger, både som
koreograf och dansare.
Semmy Stahlhammer har
mottagit många utmärkelser
som violinist och uttolkare av
Bachs violinverk. Han har bl a
varit förste konsertmästare vid
Kungliga Operan och konstnärlig ledare för ett flertal
nationella och internationella
kammarmusikfestivaler och
turnerar världen runt.

OKTOBER
– NOVEMBER

här gestaltas den
okontrollerade
passionen
Foto: Pressbild

BLY
PITEÅ KAMMAROPERA
AVTAL: OFFENTLIG

FAKTA
Period 24 oktober
– 8 november
Speltid 2 x 45 min
Lokal Teaterlokal
Spelyta 9 x 8 meter
Bygg-/rivtid Enligt
överenskommelse med
teknisk producent
El 1 x 16A trefas, 1 x 32A
trefas och 1 x 63A trefas
Bärhjälp 4-6 personer
Övrigt Pianostämning
Teknisk producent
Mats Lundberg
Producent
Pia-Karin Helsing Saur

O

I Piteå Kammaroperas
uppsättning BLY, med musik
av Karólína Eiriksdottir och
libretto av Ann-Sofie Bárány,
möter vi en vanlig familj,
mamma, pappa och två barn
på väg ut för att ”göra något
tillsammans”. Men det skaver
under ytan. Är det bara jag
som tycker det här ska bli
roligt, utbrister mannen
i familjen.
– Det är ett drama med
vardagliga människor i symbolladdade situationer säger
regissören Mellika Melouani
Melani som tidigare uppmärksammats för flera starka
operauppsättningar, bland
annat på Folkoperan i Stockholm där hon varit konstnärlig ledare de senaste nio åren.

BLY kretsar kring människan, vår samvaro med andra
och hur vi uppfattar att den
ska vara. Samtidigt gestaltas i
operans form den okontrollerade passionen. En främmande kvinna rullar, i bokstavlig mening, in i familjens
liv och ingenting blir som
förut. De vuxnas värld faller
samman, men barnen förstår
vad som händer.
– Det här handlar om
stora känslor, starka känslor,
svåra känslor. Kärleken står
i centrum. Olika kärlekar.
För kärlek kan vara alldeles
outgrundlig och oförutsägbar. Här ställs verkligheten
på huvudet, säger librettisten
Ann-Sofie Bárány.
Berättelsens starka känslor
finns också i musiken som är
komponerad av den isländska tonsättaren Karólína
Eiriksdottir, som tidigare

samarbetat med Ann-Sofie
Bárány i operan MagnusMaria som nominerades till
Nordiska rådets musikpris.
– Karólína är vild och rolig, men allt hon gör är alltid
ytterst genomarbetat, säger
Ann-Sofie Bárány.
Hennes musik är också
stundtals hjärtskärande
vacker, alltid överraskande,
emotionell och lekfull.
Musiken framförs av
Norrbottensmusikens
ensemble Norrbotten NEO
under ledning av dirigenten
Anna-Maria Helsing.
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NOVEMBER

om traditioner
i gränslandet
mellan folkmusik och jojk
Foto: Love Kjellsson

MOAIVI
FAKTA

Period 2 – 15 november
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 4 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

Köps utanför
avtalet för 10 000 kr
exkl. moms

24

ÖVRIG OFFENTLIG
(UTANFÖR AVTAL)

När duon Moaivi skapar
och spelar musik så låter de
känslorna styra och lämnar
plats och utrymme i musiken
för lyssnarnas egna tankar och
känslor. De vill att lyssnaren
ska ana en mening som inte
alltid uttalas i ord. En påminnelse om hur det är att leva.
Om kampen att vara hel.
Moaivi består av Johanna

Sevä och Love Kjellsson som
började spela tillsammans
2011. Johanna Sevä är renskötare och kompositör. Hon
kommer från Tuolpukka och
bor och verkar i Sápmi.
Love Kjellson är musiker
och kompositör från Rörum
i Skåne. I Johanna och Love
musik möts Tuolpukka och
Rörum och gränsen mellan
det som kallas svensk folkmusik och jojk suddas ut. De har
ett gemensamt intresse för hur
musik kan bära en berättelse

bortom orden. Hur musik
kan gestalta rymd och storhet.
Hur musik kan lämna plats för
lyssnarens känslor. De ställer
sig frågor som: Hur påverkas
vi av vår omgivning? Vilken
roll spelar våra traditioner för
vilka vi är? Och vad är ens
en tradition?
MEDVERKANDE

Johanna Sevä, jojk, sång, såg
och trumma och Love Kjellsson, elgitarr med effekter
och fiol.

NOVEMBER

berusande
vackra melodier,
innerlighet
och storslagna
scenerier

Foto: Pressbild

BRAHMS SERENAD
DECETT
AVTAL: OFFENTLIG

Program
Johannes Brahms: Serenade
Nr 1 D-dur Op. 11, i arrangemang för 10 instrument

FAKTA
Period 16 – 23 november
Speltid Ca 60 min
Lokal Konsertlokal
eller kyrka
Spelyta 6 x 4 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
Bärhjälp 1 person
Teknisk producent
Mats Lundberg
Producent
Pia-Karin Helsing Saur

O

Johannes Brahms älskade
naturen. Med bondska stråkdrag och valthornens fanfarer
inleds också hans första serenad för orkester. Stämningen
är som på en sorglös utflykt.
Musiken är inte någon jolmig
idyll, det passar inte Brahms.
Däremot finns allt från
berusande vackra melodier,
innerlighet och storslagna
scenerier.
Johannes Brahms är en
ytterst fascinerande gestalt i
den klassiska musikhistorien.
En av de verkligt stora, som
också fick erkännande under
sin livstid. Vi är också bekanta
med hans utseende genom
målningar och tidiga fotografier där han poserar med sitt
ståtliga skägg. Han utstrålar

trygghet och pondus,
men led livet igenom av
prestationsångest.
Hans musik spreds i
Europa med hjälp av ett
antal musiker som också
var hans vänner. Hit hörde
Clara Schumann, som han
också under många år hyste
en olycklig kärlek till. Och
violinisten Joseph Joachim
som han komponerade sin
violinkonsert för, men också
sångaren Julius Stockhausen
och dirigenten och pianisten
Hans von Bülow.
Den som Brahms hyste
den djupaste respekten för var
Ludwig van Beethoven och
hans musik, särskilt symfonierna. Så till den grad att han
kände sig underlägsen. Därför
dröjde det mycket länge innan
han hade samlat mod att
offentliggöra sin egen första
symfoni. Den värktes fram
under många år, inte sällan
med stor vånda. Arbetet med
symfonin skedde parallellt
med bland annat första
pianokonserten,

Haydnvariationerna, det
stora körverket Ein Deutches
Requiem och inte minst den
här magnifika orkesterserenaden i D-dur som först skrevs
som en nonett men instrumenterades senare om för
stor orkester. Tyvärr finns inte
noterna till nonetten längre
kvar. I den här konserten
framförs verket i en version
för tio instrument.
Visst finns drag av Beethoven, man kan jämföra
med hans sjätte symfoni,
Pastoralsymfonin där den
lantliga stämningen breder
ut sig. Men här handlar det
ändå mycket mer om ett unikt
mästerverk av den
ännu unge
Johannes
Brahms.
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NOVEMBER
– DECEMBER

modern konstmusik
möter texter
om Malmfältens
människor

Foto: Daniel Olausson

NORRBOTTEN NEO
OCH POETEN
DAVID VÄYRYNEN
NORRBOTTEN NEO
AVTAL: OFFENTLIG

Program
Andrea Tarrodi: Madrigali,
hommage á Barbara Strozzi
Mikael Edlund: Trio Sol

FAKTA
Period 30 november
– 7 december
Lokal Konsertlokal
Spelyta 7 x 5 meter
Bygg-/rivtid I dialog
med arrangör
Övrigt Nystämd flygel eller
piano (önskvärt med flygel,
i dialog med arrangör)
Bärhjälp 1 person
Teknisk producent
Mats Lundberg
Producent
Veronica Markström

O
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(fler verk tillkommer)

Det uppstår något alldeles
särskilt när poesi och musik
möts. David Väyrynen och
ensemble Norrbotten NEO
gjorde två omtalade föreställningar 2018. Nu är de
tillbaka igen.
Poeten David Väyrynen
gjorde succé med diktsamlingen Marken som kom
2017. Texter som lyfter fram
det karaktäristiska med
Malmfältens människor,
hur de är och varför de har
blivit som de har blivit. Just
texterna om Malmfältens folk
är också anledningen till att
David Väyrynen tilldelades
Birger Norman-priset i år.

– Här finns en lite svartsynt
inställning till livet, men
också humor. Det är viktigt för David Väyrynen att
texterna är kommunikativa
och inte tyngs av högtravande
svårbegriplighet. För Marken
fick han det prestigefyllda
stipendiet Rubus Arcticus av
Region Norrbotten, och även
NSD:s kulturpris 2017 med
motiveringen: ”Diktar kraftfullt, likt en gudlös laestadianpredikant, om de gamla
värdena som håller stånd mot
konsumtionssamhället”.
Texterna blandar fri och
bunden vers, prosa, sånger,
predikningar, dokument,
nekrologer och listor.
David Väyrynens sceniska
möte med Norrbotten NEO
där texterna varvas med
musik kan för många vara
en brygga till att få uppleva
något nytt.
– Jag vill fortsätta spinna
vidare på idén att det som
är lite oborstat får vila mot

– eller välta! – det där samtida
konstmusikaliska, fina, som
oförtjänt blir bortvalt för att
folk ser tröskeln som högre
än vad den är. Vid vår konsert
i Kangos hade vi cirka 65–70
personer i publiken. Det är
omkring tjugofem procent av
alla som bor där, så det
verkar fungera.
Texterna som David
Väyrynen är färd med att
skriva för de kommande
föreställningarna tillsammans
med Norrbotten NEO går i
Markens anda och kommer
med all sannolikhet att ingå i
en framtida samling.
– Vi försöker välja musik
som både understryker,
kontrasterar och inbjuder till
eftertanke när vi jobbar med
poeter. En utmaning, men
ibland får vi till det, säger
Mårten Landström, pianist
i Norrbotten NEO.

OBS!
OBS!
OBS!

INTRESSEANMÄLAN

2019/09/23

Gör din intresseanmälan på www.norrbottensmusiken.se
senast 23 september 2019!
27

Foto: Alexandra Nyman och Marie Lundgren

NOTISER

STOLTA VÄRDAR
FÖR NATIONELLA
MUSIKMÖTET
Musik, samtal och seminarier
bjöd vi på när vi i maj i år hade
lyckan att få vara värdar för
Nationella musikmötet. Då
samlade vi musikverksamheter från län och regioner från
hela Sverige i Kulturens hus i
Luleå och Studio Acusticum
i Piteå.
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Extra stolta var vi över att få
ge arbetstillfällen till (utöver
våra egna ensembler) 24 lokala
artister/musiker som under
dessa dagar fick chansen att
framföra sin musik för en
nationell publik. Vi samarbetade med bl a Kulturcentrum
Ebeneser, BD Pop och Norrbottensteatern bland många
andra!

Dessa organisationer
deltog under två fullspäckade dagar:
Estrad Norr
Folkmusikens Hus
Gotlandsmusiken
Haparanda stad
Kalmar Läns Musikstiftelse
Kultur Gävleborg
Kultur i Halland
Kultur i Väst
Länsmusiken i Stockholm
Musik i Dalarna

Musik i Syd/Kronoberg
Musik i Uppland
Musik Västernorrland
Norrbottensmusiken
NorrlandsOperan
Region Blekinge
Region Gävleborg
Region Halland
Scenkonst Sörmland
Smålands Musik och Teater
Statens kulturråd
Vara Konserthus
Västmanlandsmusiken
Östgötamusiken

NOTISER

Foto: Marie Lundgren

Foto: Veronica Markström

SUCCÉKONSERTER
I FLERA GENRER
UNDER FESTSPELEN
I PITEÅ

NY TJÄNST SOM
KULTURSKOLESAMORDNARE TILLSATT

ARCTIC PULSE
– NYTT PROJEKT!

Med stöd av Arvsfonden
har Norrbottensmusiken
tillsammans med Kulturskolerådet, Region Norrbotten
och länets kommuner precis
startat ett treårigt projekt som
ska öka tillgången till kulturutövande för länets barn och
unga. Åsa Lundmark har fått
uppdraget att samordna länets
kulturskolor och initiativ från
kommuner och föreningsliv.
– Det ska inte spela någon
roll vart du bor i Norrbotten,
du ska ha möjlighet till att utöva kultur i din hemkommun.
Det ska vi jobba för! säger
Åsa Lundmark.

Hur låter den arktiska pulsen
– ja det ska vårt kulturarvsprojekt Arctic Pulse utreda.
Under 2019 till 2021 driver
Norrbottensmusiken ett
omfattande Interreg/EU-projekt tillsammans med Kultur
i Troms i Nord-Norge och
Uleåborgs kommun i Finland.
Projektet ska öka utbytet av
musikproduktioner på hela
Nordkalotten och synliggöra
regionens musikutbud i besöksnäringen. På Norrbottensmusiken leds projektet av
Peter Hauptmann.
Mer om projektet hittar du
på: www.arcticpulse.eu

jazzfavoriter. En annan publikfavorit var Pitebon Micke
Holm som tillsammans
med Norrbotten Big Band
och multiinstrumentalisten
Stefan Gunnarsson gav prov
på sin Talangvinnande röst
i två slutsålda konserter för
hemmapubliken. Stämningsfullt blev också samarbetet
mellan Norrbotten NEO

som med Svante Henrysons
kraftfulla orkesterverk Jag
är tusen år ackompanjerade
norrbottensfödda poeten Linnea Axelsson som läste ur sitt
Augustprisvinnande släktepos
Ædnan under en konsert
innan midnattsmässan i
Piteå kyrka.

COMPOSER IN
RESIDENCE

och deras möjligheter, något
som ska resultera i bl a konserter i Luleå och Piteå.
Tillvägagångssättet med
Composer in Residence
(huskompositör) är unikt
inom jazzområdet och
var ett initiativ av bandets
konstnärlige ledare Joakim
Milder. Johan Lindström är
den sjunde i ordningen att få
uppdraget och tar vid efter
Los Angeles-baserade artisten
Genevieve Artadi som varit
huskompositör under 2019.

Foto: Tina Axelsson

Foto: Privat

Runt midsommar har Festspelen i Piteå i över trettio år
lockat publik med intressanta
och nyskapande artister. I år
hade Norrbottensmusiken
fyra spännande konserter i

programmet, som alla spelade
för utsålda hus. Under ledning av den karismatiska dirigenten Anna-Maria Helsing,
spelade Norrbottens Kammarorkester tillsammans
med den svenska artisten
Maia Hirasawa. Norrbotten
Big Band gav en konsert
tillsammans med publikfavoriten Claes Janson som sjöng

Norrbotten Big Bands
huskompositör 2020 heter
Johan Lindström. Lindström
har beskrivits som en musikalisk trollkarl med en bred
musikalisk verksamhet – som
musiker, arrangör och producent. En personlig musiker
som mycket tydligt sätter sin
prägel på de sammanhang
han verkar i. Under ett års tid
ska han nu samarbeta med
bandet, lära känna musikerna
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kulturupplevelser
som gör skillnad
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Att ge barn och unga tillgång
till professionell scenkonst
av hög kvalitet ligger oss på
Norrbottensmusiken varmt
om hjärtat. Vi producerar
årligen ungefär 20 skolproduktioner, fördelade på 250
konserter för alla åldrar från
förskola till gymnasium.
Varje år når vi ungefär 22
000 barn under skoltid och
det är vi stolta över – det kan

vara den kulturupplevelsen
som gör skillnad, som får
ett barn att uppleva något
extra, som ger ett avbrott och
som kanske sätter igång ett
intresse för musik eller andra
uttryck.
Vi hoppas att ni ska få
en oförglömlig stund med
någon av våra konserter för
barn och unga!

A SKOLAMILJESERTER
KONSERTTYPER

Det finns två typer av konserter i programkatalogens
del riktat mot barn och unga.
Dessa är:
1. Skolkonserter
Detta är konserter
som riktar sig till
barn (gärna i sällskap med
sina lärare). Skolkonserterna ges vanligtvis under
lektionstid på förskolor och
skolor. Dessa konserter får EJ
beläggas med entréavgift.

S

Ett förtydligande i årets programkatalog är att vi märkt
upp konserterna i kategorier
så att du lättare kan se vilken
konsert som hör till vilken
avtalsbeställning.
Kategorierna är:
•

Förskola

•

Låg- och mellanstadiet

•

Högstadiet och
gymnasiet

Dessa kategorier är uppmärkta med nedanstående
symboler i vår katalog:
AVTAL: FÖRSKOLA
AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

2. Familjekonserter
Dessa konserter är
offentliga och riktar
sig till barn och vuxna
(passar ofta hela familjen).
Konserterna ges dagtid
under lördag/söndag.
Arrangören har rätt att ta
ut entréavgift.

F

AVTAL: HÖGSTADIET
OCH GYMNASIET
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JANUARI
– FEBRUARI

jazz i
djurens
värld!

Foto: Pressbild

JAZZOO
AVTAL: FÖRSKOLA

FAKTA
Period 27 januari
– 7 februari
Målgrupp 4-6 år
Publik 130
Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 6 x 6 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Övrigt En monterad
projektor och projektionsduk
Producent Johan Englund

S
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På Grammisgalan 2014 tog
Oddjob emot priset för
Årets Barnalbum för deras
CD-skiva Jazzoo. På galan
tackade de sina förebilder
som Jan Johansson, Georg
Riedel, Jojje Wadenius med
flera. Temat, som kan anas av
albumtiteln Jazzoo, är djurens
värld och riktar sig till de
yngre lyssnarna. Musiken och
den tillhörande illustrerade
bookleten berättar de vilda
djurens okända historier om
Igelkotten som försöker ta sig
över vägen och om Spiggen
ska klara sig utan att bli uppäten av hajen.
2018 släpptes uppföljaren
Jazzoo 2 som 2019 belönades

med Manifestpriset för bästa
barnalbum med motivationen:
”Musiken och titlarna
skapar associationer och låter
fantasin flöda fritt i det menageri som skapats av musiker
som tar barnen på allvar!"
Oddjob vill skapa musik
som är improviserad, lekfull
och som utmanar och inspirerar barnen. Genom att göra
ett helt instrumentalt album
kan de associera musiken fritt
med hjälp av de illustrerade
bilderna – som självklart också följer med bandet på deras
livespelningar till barnens
stora förtjusning!
Musiken och bilderna i
form av kortfilmer finns på
SVT Play, och i december
2017 var det premiär för biofilmen Jazzoo – Festen.

Oddjob har i nuläget gjort uppemot 100 hyllade föreställningar i konsert- och kulturhus i Sverige, Norge, England,
Tyskland och Frankrike.
MEDVERKANDE

Goran Kajfes, trumpet, effekter och congas, Per ”Ruskträsk” Johansson, saxofoner,
basklarinett och slagverk,
Peter Forss, elbas, kontrabas
och synthbas, Daniel Karlsson, piano, orgel och synth
Lars Skoglund, trummor och
slagverk och Helene Berg,
live visuals.

FEBRUARI

ett musikaliskt
båtäventyr
på havets
vågade våg
Foto: Firas Mukarker

SKEPP O´HOJ
AVTAL: FÖRSKOLA

FAKTA
Period 17 – 29 februari
Målgrupp 3-5 år
Publik 30
Speltid 35 min
Lokal Samlingslokal
eller liknande utan
upphöjd scen
Spelyta Fri golvyta, minst
7 x 4 meter (inkl. publik)
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

S

F

Välkommen ombord på de
sus- och brusälskande sjömännen Tages och Ninos båt.
Istället för roder styrs denna
skuta av en tenorsaxofons
rytm och rörelser. Kasta loss
med dragspel, klarinett och
slagverk, far iväg bland vågade
vågor, virvlande sjögräs och
svängiga grodor. Barnen får
sjunga och spela med och fritt
fantisera vidare kring havets
alla andra (fantasi-)(o)djur.
Är det en vattentunna eller en
trumma? Vem bor där inne?
Kan en spela på hav? Och hur
låter det?

Musiken är förankrad i jazz,
improvisation och barnvisor
och har till stor del komponerats av sjömännen själva.
Medi är frijazzduon från
Malmö med musikerna Ida
Karlsson och Emeli Ek. Centralt för Medis filosofi är att
allt kan bli musik och att de
spelar på allt som kommer i
deras väg. Sedan ett par år har
de lanserat genren friformsrörelsejazz, där rörelser och
det visuella ger ytterligare en
dimension till musiken.
Skepp O´hoj är Medis
tredje barnproduktion.
Ida och Emeli är båda utbildade musiker och musikpedagoger vid Musikhögskolan
i Malmö.

MEDVERKANDE

Ida Karlsson, tenorsaxofon, klarinett och dragspel
och Emeli Ek, trumset och
slagverk.
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MARS

om vänskap
med trombon
och duettsång
Foto: Pressbild

KOMPIS
FAKTA

Period 23 – 29 mars
Målgrupp 3-5 år
Publik 50
Speltid 35 min
Lokal Samlingslokal
eller liknande utan
upphöjd scen
Spelyta 4 x 5 meter
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

S
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AVTAL: FÖRSKOLA

Alvin ska flytta. Hoppas det
finns kompisar där som vill
som Alvin vill. Alvin vill spela,
bara spela. Men Jasmine vill
kicka boll, Rosa vill leka med
lera, Göte vill snickra och Stig
vill ut i skogen. Ingen vill det
Alvin vill. Hur ska han då
få kompisar?
Kompis är en musikföreställning om att leka
tillsammans, om att bjuda till
och vara en bra kompis. För
manus svarar Anna Karin
Sersam och Rolf Sersam har

skrivit ny musik för trombonens oändliga uttrycksmöjligheter och för duettsång!
Detta är första föreställningen i en trilogi som utgår
från kompis-begreppet. Läs
mer om del två Mera kompis
(sidan 42) som riktar sig mot
en annan åldersgrupp.
MEDVERKANDE

Anna Karin Sersam (Rosa,
Jasmin, Stig och Göte), sång
och Stefan Wikström
(Alvin), trombon och sång.

SEPTEMBER
OCH OKTOBER

nyskrivna sånger,
sinnliga upplevelser
och en mängd
interaktivitet!
Foto: Pressbild

VIRVEL OCH VINDA
FAKTA

Period 14 – 20 september
och 5 – 11 oktober
Målgrupp 3-5 år
Publik 40
Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 4 meter
(fri takhöjd 2,5 meter)
Bygg-/rivtid 75 min/ 45 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Åsa Danell

S

F

AVTAL: FÖRSKOLA

Virvel och Vinda kommer
inkånkande med all sin tvätt
och sina instrument. De slår
upp sin torkvinda mitt i rummet, inomhus! Men här finns
väl ingen vind? Med hjälp
av barnen, musiken och lite
blåst får vi snurr på tillvaron
och virvlar fram mellan olika
platser, känslor och tokiga
upptåg. Vännerna Virvel och
Vinda bjuder på nyskrivna
sånger, sinnrika upplevelser
och en mängd interaktivitet
som stimulerar den språkliga
och motoriska utvecklingen.
Virvla med!

Grammisnominerade
Ensemble Yria arbetar med
konstnärlig och musikpedagogisk verksamhet för barn och
vuxna runt om i Sverige. De
erbjuder musikteater och rytmikworkshops på olika teman
med tillhörande musikböcker
fulla med kreativa tips.
MEDVERKANDE

Två artister ur Ensemble Yria.
I Ensemble Yria ingår Britta
Forslund, Sara Ohlson,
Karin Westberg, Madeleine
Wittmark och Cia Eurenius.
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OKTOBER

dansvarning
och allsång!

Foto: Anna Thorell

KOMPISPATRULLEN:
UPPDRAG BARNENS LAG!
AVTAL: FÖRSKOLA

FAKTA
Period 12 – 25 oktober
Målgrupp 4-5 år
Publik 80
Speltid 35 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid 45 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Åsa Danell

S
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Barnkonventionen blir lag
2020. Det ska uppmärksammas och firas! Därför
rycker Kompispatrullen ut
till länets alla sångglada barn
för att sprida budskapet om
FN’s barnkonvention med en
medryckande, allsångsvänlig
och lustfylld stund!
– I den här musikföreställningen handlar sångerna och
de interaktiva samtalen om
barns rättigheter. Vi använder musiken för att prata
med barn om viktiga saker,
berättar sångerskan Britta
Bergström. Självklart blir det
dans också!

MEDVERKANDE

Britta Bergström är utbildad
lärare och frilansande sångerska. Hon har bl a medverkat i
tv-produktionerna: Så mycket
bättre, Allsång på Skansen,
Melodifestivalen och Let’s
Dance. Britta har körat med
många svenska artister, både
på inspelningar och på
scenen. Hon arbetar även
med barn- och vuxenkörer.
Dea Norberg är musik-,
dans- och teaterutbildad
sångerska. Hon har medverkat i Melodifestivalen, Roxettes världsturnéer och Cirque
Du Solei i Las Vegas. Dea har
körat med många svenska

artister, både på inspelningar
och på scenen. Hon har även
släppt en egen CD-skiva.
Andreas Eriksson har flera
sång- och musikutbildningar
i bagaget, även musiklärarutbildning. Gitarren är hans
huvudinstrument. Andreas
har spelat i ett antal rockband
och medverkat i Christmas
on Ice-eventen i Luleå. Under
2017 spelar han huvudrollen i musikalen Jesus Christ
Superstar i Lycksele.
UTBILDNINGSMATERIAL

Ljudfiler och låttexter skickas
till skolorna innan konsert.

NOVEMBER

superkrafter
skapar musik
och rörelse
med barnen

Foto: Marie Lundgren

MUSIKHJÄLTARNA
FAKTA

Period 16 – 29 november
Målgrupp 3-5 år
Publik 60
Speltid 35 min
Lokal Samlingslokal
eller liknande.
Barnen sitter på golvet
Spelyta 3 x 3 meter
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

S

AVTAL: FÖRSKOLA

De står nu inför sin största
utmaning någonsin där deras
superkrafter sätts på prov.
Kommer de att hinna sätta
rytmerna, lära sig melodierna
och öva in dansen?
Häng med Musikhjältarna
SiggeSax och FiaFalsett på en
resa bland melodier, rytmer,
instrument och rörelse. Tillsammans med barnen fixar de
den bästa konserten!

MEDVERKANDE

Sigurd "Sigge" Löf, saxofon- och pianopedagog på
Musik- och Dansskolan i
Piteå. Frilansar i många olika
konstellationer, där han spelat
allt från jazz till rock.
Sofia Löf, sångpedagog
och musiklärare vid Musikoch Dansskolan i Piteå. Van
körsångerska med mångårig
erfarenhet.
Tillsammans har Sigge och
Sofia jobbat många år som
musiker i en duo och deltagit i
ett flertal barnproduktioner.

F
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JANUARI

rock-makeover
av pop och
schlager

Foto: Malin Rosengren

BURN OUT BEATS
FAKTA

Period 27 – 31 januari
Målgrupp 10-12 år
Publik Full aula
Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 6 x 6 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

S
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AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

Vad är rock? Är det en musikstil, ett sound, en speciell
attityd på scen eller en kombination av flera musikaliska
och sceniska element? Kan
man göra rock av vilka låtar
som helst? Elever vid Framnäs
folkhögskola kommer att ta
sig an dessa funderingar genom att göra en rockkonsert
innehållande bl a poplåtar och
schlagerhits som genomgått
"rock-makeover". Allsångslägen utlovas!

Efter förra årets turné till
gymnasieklasser i länet tar sig
nu rockmusikerna an en ny
åldersgrupp – mellanstadiet!

JANUARI
– FEBRUARI

sagan om den
flygande mormor
Karin berättas
med saxofon
– och oväntad
koreografi

Foto: Didrik Thurfjell

MORMOR KARINS
BRAVADER
FAKTA

Period 27 januari
– 9 februari
Målgrupp 6-12 år
Publik 80
Speltid 35 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 5 x 5 meter,
takhöjd 3 meter
Bygg-/rivtid 1,5 tim/ 45 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

S

F

AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

Herr Larsson ska hjälpa Saxofonkvartetten att gå och lägga sig inför en viktig spelning.
Han berättar om sin mormor
Karin, en modig, egensinnig
kvinna med röd rullator som
kunde flyga. Vi förs in i en
värld av magisk realism, där
musiken och berättelsen får ta
sin egen plats, som vävs samman till ett fantastiskt äventyr
med ekvilibristiska saxofonister och oväntad koreografi i
denna historia om mormodern som kunde flyga, hennes

6-åriga barnbarn och deras
fantastiska eskapader långt
upp i norr vid Bottenviken.
Projektet föddes ur viljan
att lyfta fram våra fantastiska
svenska kvinnliga, nu levande,
tonsättare och deras musik
genom en visuell saga om en
stark äldre kvinna med mustigt berättande, poetisk rörelse
och nutida musik.

Björnstad, tenorsaxofon och
Anna Magnusson, barytonsaxofon.
Musik av tonsättarna
Catharina Backman, Marie
Samuelsson, Andrea Tarrodi,
Katarina Leyman, Paula af
Malmborg och Tebogo Monnakgotla.

MEDVERKANDE

Skådespelaren Fredric
Thurfjell och Nordiska
Saxofonkvartetten bestående
av Johannes Thorell, sopransaxofon, Martin Eriksson,
altsaxofon, Matias Karlsen
39

MARS

om (folk)musikens
förtrollande
kraft

Foto: Boris Laible

VÄRLDEN LJUDER
FAKTA

Period 9 – 15 mars
Målgrupp 6-12 år
Publik 65
Speltid 45 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid 45 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Åsa Danell

S
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AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

Världen ljuder är en variationsrik föreställning där
muntliga berättelser om
musikens förtrollande kraft
flätas samman med vacker
och svängig musik. Av och
med folkmusikduon Daniel &
Emma Reid samt scenberättaren Mikael Öberg.
Publiken får vara del av en
rytmorkester och frivilliga får
spela en aktiv roll i berättelsen
samt locka fram oljud från
musikerna.

Mikael Öberg är scenberättare, regissör, musiker och författare. Hans berättarstil är full
av energi, fysiska uttryck och
rytm. Mikael är internationellt verksam och samarbetar
ofta med musiker och andra
konstnärer. Daniel & Emma
Reid är en hyllad folkmusikduo med stor variation på
både repertoar och instrumentation. Deras signum är
att alltid uttrycka musikens
känslor fullt ut oavsett om det
är lycka, ilska eller innerlighet.
De turnerar flitigt och har
samarbetat med bl a symfoni-

orkestrar, teaterensembler
och nycirkus.
MEDVERKANDE

Daniel Reid, baryton- och
sopransaxofon, dragspel, röst
och diverse slagverk, Emma
Reid, fiol, altfiol, hardangerfela, röst och diverse slagverk
och Mikael Öberg, berättare
och diverse slagverk.

MARS

viktigt
miljöbudskap
på inspirerande vis
Foto: Jeanette Andersson

DEN STORA
SKRÄPSHOWEN!
FAKTA

Period 16 – 29 mars
Målgrupp 6-12 år
Publik 100 barn eller
full lokal om det finns
extra ljudutrustning
Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

S

F

AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

Skräp både till land och havs
är ett av de största miljöproblemen idag. Den stora
skräpshowen tar på ett lekfullt och musikaliskt sätt upp
de frågorna; barnen får vara
med och sjunga, dansa och
diskutera hur situationen ser
ut idag. Vattenmannen har
med sig sitt allra senaste experiment där han ska trolla bort
sin plasthäst – utan ett spår!
Speed hjälper till och vet (som
vanligt) allt om skräphantering – vad ska vi göra med all
plast i haven? Vad händer med

de sopor vi samlar in hemma,
hur återvinns plasten?
Den stora skräpshowen
inspirerar till miljötänk
(förhoppningsvis) utan att ge
barnen klimatångest – det är
ju vi vuxna som ställt till det.
Vattenmannen och Speed
är en svensk duo som bildades
2009 och består av Robert
Cronsioe (Vattenmannen)
och Tomas Hirdman (Speed).
Duon har tidigare turnerat i
Norrbotten med succéföreställningen Vattenmannen
och Speed dyker upp. Duon
har gett ut flera CD-skivor
och även producerat en serie
TV-program som under 2011
sändes av Utbildningsradion.

Karaktären Vattenmannen är
utrustad som en tungdykare,
iförd en sliten torrdräkt och
en hemmagjord dykarhjälm
tillverkad av en kastrull, medan Speed är en grodman, iförd
en glansig våtdräkt och simfenor. Vattenmannen sjunger
och spelar synthesizer och
gitarr, medan Speed sjunger
och spelar övriga instrument.
All musik och text är
komponerad av Tomas Hirdman. Duon har under flera
år turnerat runt Sverige och
spelat på skolor, konserthus
och diverse event.
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MARS
– APRIL

en kärlekshistoria med
musik i fokus
Foto: Pressbild

MERA KOMPIS
FAKTA

Period 30 mars – 5 april
Målgrupp 6-9 år
Publik 80
Speltid 40 min
Lokal Samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 5 meter
Bygg-/rivtid 60 min/ 45 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

S
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AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

Alvin har nu börjat skolan
och där finns Rosa också.
Alvin är söt, tycker Rosa och
hon vill gärna pussa på honom, men han vill bara pussa
på sin trombon. Musiken visar
vägen i denna lilla kärlekshistoria som också handlar
om att lära sig spela – för att
kanske få spela tillsammans
med andra.
Detta är andra föreställningen i en trilogi som utgår

från kompis-begreppet. Läs
mer om del ett Kompis (sidan
34) som riktar sig mot förskolan. Nyskriven musik av
Rolf Sersam.
MEDVERKANDE

Anna Karin Sersam (Rosa),
blockflöjt och sång, Stefan
Wikström (Alvin), trombon och sång, samt Dario
Lociale (Mario), kontrabas
och sång.

APRIL

soulig
70-talskänsla i
en lugn tänkvärd
sagostund

Foto: Hugo Thambert

OSCAR DANIELSON
– DET KOSTAR PÅ ATT VARA BARN
FAKTA

Period 20 – 30 april
Målgrupp 6-9 år
Publik 60
Speltid 35 min
Lokal Klassrum,
samlingslokal eller liknande
Spelyta 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid 60 min/ 45 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

S

F

AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

Soulig och avslappnad 70-talskänsla med kärleksfulla och
respektlösa texter om vad det
innebär att vara barn. Oscar
Danielson belönades med en
Grammis 2012 för albumet
Det kostar på att vara barn.
Tillsammans med multiinstrumentalisten Daniel
Bingert spelar han dessa
och andra egna låtar under
en annorlunda barnkonsert.
Lugnare. Som en sagostund.

Humor, värme och autenticitet är ledorden. Efter konserten finns mycket att fundera
på. Och prata om.
Oscar är sin egen genre, av
många ansedd som Sveriges
bästa textförfattare. "Jag har
svårt att komma på någon
som skriver lika bra poplyrik
på svenska …" skrev Po Tidholm om senaste skivan
i Dagens Nyheter.
Även i låtarna för barn är
det texterna som skiljer ut sig.
Här finns ett tydligt barnperspektiv som engagerar.

Oscar har spelat in sex
CD-skivor, skrivit fyra
romaner och gett hundratals
konserter runt om i norden.
Hans senaste bok är
ungdomsromanen Två av oss,
utgiven av Rabén & Sjögren
sommaren 2018.
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MAJ

mix av klassisk
musik och
streetdance
Foto: Peter Bothén

BACH IN THE STREET
AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

FAKTA
Period 4 – 10 maj
Målgrupp 10-12 år
Publik 80
Speltid 30 min (+ 30 min
efterföljande samtal)
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 6 x 4 meter
(Rent och dansvänligt golv,
ej stengolv)
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Önskvärt
Producent Åsa Danell

S
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Vem är du? Var kommer du
ifrån? Vart ska du? Genom
en mix av klassisk musik och
streetdance delas en berättelse om att ärva och bära
minnen, att fly, rotas i ny
jord, hitta sin plats och om
hur olika kulturer kan få en
människa att växa. Violinvirtuosen och Bach-specialisten
Semmy Stahlhammer och
streetdansaren Maele Sabuni
är båda födda i Sverige,
de är andra generationens
invandrare, deras föräldrar
har flytt folkmord, krig och
förstörelse. Semmy bär på ett
judiskt arv och Maele på ett
kongolesiskt. Båda har satsat
på sitt livs passion och har
blivit bland de främsta i vårt
land inom sina respektive
konstnärliga områden.

Bach in the Street vann
första pris som bästa ”small
ensemble” för barn och unga
på den internationella galan
YAM Awards 2018. De blev
utvalda av 60 produktioner
från 27 länder.
Efter föreställningen ingår
ett samtal med publiken med
utgångspunkt från följande
frågeställningar: Vem är du?
Vad kommer du ifrån? Vart
ska du?
MEDVERKANDE

Maele ”Reeflex” Sabuni
är vinnare av prestigefyllda
priser och är en av Sveriges
främsta battle-dansare inom
hiphop och house. Han har
arbetat med Melodifestivalen
och andra tv-produktioner
ett flertal gånger, både som
koreograf och dansare.

Semmy Stahlhammer har
mottagit många utmärkelser
som violinist och uttolkare av
Bachs violinverk. Han har bl a
varit förste konsertmästare vid
Kungliga Operan och konstnärlig ledare för ett flertal
nationella och internationella
kammarmusikfestivaler och
turnerar världen runt.
FORTBILDNINGSMATERIAL

En lärarhandledning finns
med en intervju med Maele
Sabunis pappa som är
politisk flykting.
Det finns också en bok om
hur Semmy Stahlhammers
pappa överlevde som partisan
under andra världskriget.
Läs mer på:
http://vargkatten.se/bis/
lararhandledning/

SEPTEMBER
– OKTOBER

ett musikaliskt möte där
barnen får testa att spela
instrument och skapa
egen folkmusik
Foto: Ulrika Vedholm

FOLKUNGAR
– EN KREATIV WORKSHOP
AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

FAKTA
Period 21 september
– 2 oktober
Målgrupp 8-12 år
Deltagare 30
Speltid 70-90 min
(efter överenskommelse)
Lokal Klassrum
eller samlingslokal
(ej gympahallar)
Spelyta Klassrums storlek
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

S

En workshop med FolkUngar-teamet i en skolklass
är ett glädjefyllt musikaliskt
möte där vi hoppsar, tramsar,
dansar, spelar och sjunger.
Grunden är folkmusiken
men kryddad med moderna
arrangemang och barnens
egna tolkningar. Barnen får
upptäcka spelglädjen och använda sin kreativitet, uppleva
gruppdynamik, lyhördhet och
nya uttryck för att ha roligt
och spela instrument tillsammans.
FolkUngars instrumentbank följer med vid varje
besök. Där finns instrument
att låna till alla, fioler och
guitaleles. Instrumenten är
stämda i färdiga ackord och
färgmärkta för att det ska låta
bra och vara lätt att spela med
på en gång.

Från barnens idéer skapar vi
musiken tillsammans. Här
finns inget rätt och fel, allt är
tillåtet. Klassen får också, med
hjälp av en kreativ metod,
göra en egen text om ett ämne
som berör just dem. Här finns
möjlighet att i förväg bestämma vad texten ska handla om
utifrån ett önskat tema. Låten
spelas in med en portabel
musikstudio och läggs ut på
www.folkungar.se, där barnen
kan lyssna på sin låt eller
ladda ner den en vecka efter
vårt besök. Sedan kan klassen
fortsätta att arbeta med sin låt,
att göra fler verser på melodin eller varför inte en egen
musikvideo.

•

vi visar hur man spelar på
instrumenten

•

delar ut instrument och
eleverna får prova

•

hela klassen sjunger och
spelar tillsammans

•

barnen får göra sin egen
text till den gamla melodin och öva in den

•

instrumentbyte, öva

•

inspelning

•

allt avslutas med att
klassen dansar ut till
glada hoppsasteg (man
kan nämligen inte hoppsa
å va sur!).

I KORTHET GÅR EN
WORKSHOP TILL SÅ HÄR

Anders Kråkan Ågren, Eiwor
Kjellberg, Lotta Andersson
och Ian Carr.

•

uppvärmning/lära känna

•

sångutlärning och en
liten bakgrund till låten,
spelmannen och platsen
den kommer från

MEDVERKANDE
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OKTOBER

mix av klassisk
musik och
streetdance
Foto: Peter Bothén

BACH IN THE STREET
AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

FAKTA
Period 12 – 18 oktober
Målgrupp 10-12 år
Publik 80
Speltid 30 min (+ 30 min
efterföljande samtal)
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 6 x 4 meter
(Rent och dansvänligt golv,
ej stengolv)
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Önskvärt
Producent Åsa Danell
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Vem är du? Var kommer du
ifrån? Vart ska du? Genom
en mix av klassisk musik och
streetdance delas en berättelse om att ärva och bära
minnen, att fly, rotas i ny
jord, hitta sin plats och om
hur olika kulturer kan få en
människa att växa. Violinvirtuosen och Bach-specialisten
Semmy Stahlhammer och
streetdansaren Maele Sabuni
är båda födda i Sverige,
de är andra generationens
invandrare, deras föräldrar
har flytt folkmord, krig och
förstörelse. Semmy bär på ett
judiskt arv och Maele på ett
kongolesiskt. Båda har satsat
på sitt livs passion och har
blivit bland de främsta i vårt
land inom sina respektive
konstnärliga områden.

Bach in the Street vann
första pris som bästa ”small
ensemble” för barn och unga
på den internationella galan
YAM Awards 2018. De blev
utvalda av 60 produktioner
från 27 länder.
Efter föreställningen ingår
ett samtal med publiken med
utgångspunkt från följande
frågeställningar: Vem är du?
Vad kommer du ifrån? Vart
ska du?
MEDVERKANDE

Maele ”Reeflex” Sabuni
är vinnare av prestigefyllda
priser och är en av Sveriges
främsta battle-dansare inom
hiphop och house. Han har
arbetat med Melodifestivalen
och andra tv-produktioner
ett flertal gånger, både som
koreograf och dansare.
Semmy Stahlhammer har
mottagit många utmärkelser

som violinist och uttolkare av
Bachs violinverk. Han har bl a
varit förste konsertmästare vid
Kungliga Operan och konstnärlig ledare för ett flertal
nationella och internationella
kammarmusikfestivaler och
turnerar världen runt.
FORTBILDNINGSMATERIAL

En lärarhandledning finns
med en intervju med Maele
Sabunis pappa som är politisk
flykting.
Det finns också en bok om
hur Semmy Stahlhammers
pappa överlevde som partisan
under andra världskriget.
Läs mer på:
http://vargkatten.se/bis/
lararhandledning/

OKTOBER

dansvarning
och allsång!

Foto: Anna Thorell

KOMPISPATRULLEN:
UPPDRAG BARNENS LAG!
AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

FAKTA
Period 12 – 25 oktober
Målgrupp 6-9 år
Publik 80
Speltid 35 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid 45 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Åsa Danell

S

F

Barnkonventionen blir lag
2020. Det ska uppmärksammas och firas! Därför
rycker Kompispatrullen ut
till länets alla sångglada barn
för att sprida budskapet om
FN’s barnkonvention med en
medryckande, allsångsvänlig
och lustfylld stund!
– I den här musikföreställningen handlar sångerna och
de interaktiva samtalen om
barns rättigheter. Vi använder musiken för att prata
med barn om viktiga saker,
berättar sångerskan Britta
Bergström. Självklart blir det
dans också!

MEDVERKANDE

Britta Bergström är utbildad
lärare och frilansande sångerska. Hon har bl a medverkat i
tv-produktionerna: Så mycket
bättre, Allsång på Skansen,
Melodifestivalen och Let’s
Dance. Britta har körat med
många svenska artister, både
på inspelningar och på
scenen. Hon arbetar även
med barn- och vuxenkörer.
Dea Norberg är musik-,
dans- och teaterutbildad
sångerska. Hon har medverkat i Melodifestivalen, Roxettes världsturnéer och Cirque
Du Solei i Las Vegas. Dea har
körat med många svenska
artister, både på inspelningar
och på scenen. Hon har även
släppt en egen CD-skiva.

Andreas Eriksson har flera
sång- och musikutbildningar
i bagaget, även musiklärarutbildning. Gitarren är hans
huvudinstrument. Andreas
har spelat i ett antal rockband
och medverkat i Christmas
on Ice-eventen i Luleå. Under
2017 spelar han huvudrollen
i musikalen Jesus Christ
Superstar i Lycksele.
UTBILDNINGSMATERIAL

Ljudfiler och låttexter skickas
till skolorna innan konsert.
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NOVEMBER

om traditioner
i gränslandet
mellan folkmusik och jojk
Foto: Love Kjellsson

MOAIVI
FAKTA

Period 2 – 15 november
Målgrupp 10-12 år
Publik 150
Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 4 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

S
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AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

När duon Moaivi skapar
och spelar musik så låter de
känslorna styra och lämnar plats och utrymme i
musiken för lyssnarnas egna
tankar och känslor. De vill
att lyssnaren ska ana en mening som inte alltid uttalas i
ord. En påminnelse om hur
det är att leva. Om kampen
att vara hel.
Moaivi består av Johanna
Sevä och Love Kjellsson

som började spela tillsammans 2011. Johanna Sevä är
renskötare och kompositör.
Hon kommer från Tuolpukka
och bor och verkar i Sápmi.
Love Kjellson är musiker
och kompositör från Rörum
i Skåne. I Johanna och Love
musik möts Tuolpukka och
Rörum och gränsen mellan
det som kallas svensk folkmusik och jojk suddas ut. De har
ett gemensamt intresse för hur
musik kan bära en berättelse
bortom orden. Hur musik kan
gestalta rymd och storhet. Hur
musik kan lämna plats för

lyssnarens känslor. De ställer
sig frågor som: Hur påverkas
vi av vår omgivning? Vilken
roll spelar våra traditioner för
vilka vi är? Och vad är ens
en tradition?
MEDVERKANDE

Johanna Sevä, jojk, sång, såg
och trumma och Love Kjellsson, elgitarr med effekter
och fiol.

NOVEMBER

världens
första
"jojkikal"

Foto: Björn Leirvik

PLUPP
AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

FAKTA
Period 9 – 13 november
Målgrupp 6-9 år
Publik 100
Speltid 45 min
Lokal Aula eller teaterscen
Spelyta 10 x 7 meter
Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

S

Plupp är en liten figur med
blått hår som bor på fjället.
Han är egentligen osynlig för
oss människor, förutom för
dem som tror på honom. I författarinnan Inga Borgs värld,
är han synlig som det blå man
kan se som en skiftning över
den smältande snön på fjället
om våren. Han kan vara synlig
på hösten, när löven skiftar
i gult och orange och höststormarna får fjällbjörkarna
att svaja. Då är det nämligen
hans halsduk som syns som ett
löv. Plupp möter olika äventyr

tillsammans med sina båda
vänner Slamma (lämmeln)
och Tjeske (hermelinen) i
denna dramatiserade föreställning av Inga Borgs barnböcker
om Plupp.

MEDVERKANDE

UNDERVISNINGSMATERIAL

Hilde Stensland, Plupp och
Isak Adriansen, Tjeske (Hermelin). Tomas Nyqvist och
Stefan Vidmark, musiker.
Rollen som Slamma (Lämmel) är vakant.

Lärare och elever får digital
tillgång till undervisningsmaterial på förhand. Materialet innehåller Pluppsången,
samisk ordlista, en lek samt
biografi om Inga Borgs författarskap.

Frode Fjellheim, kompositör, Cecilia Persson, manus,
Haukur Gunnarsson, regi,
Jens Gustavson, scenografi,
Sara Kander, mask och kostym och Elle Sofe Henriksen,
koreografi.
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NOVEMBER

om (folk)musikens
förtrollande
kraft

Foto: Boris Laible

VÄRLDEN LJUDER
FAKTA

Period 23 – 29 november
Målgrupp 6-12 år
Publik 65
Speltid 45 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid 45 min/ 30 min
El 230V
Mörkläggning Nej
Producent Åsa Danell

S
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AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET

Världen ljuder är en variationsrik föreställning där
muntliga berättelser om
musikens förtrollande kraft
flätas samman med vacker
och svängig musik. Av och
med folkmusikduon Daniel &
Emma Reid samt scenberättaren Mikael Öberg.
Publiken får vara del av en
rytmorkester och frivilliga får
spela en aktiv roll i berättelsen
samt locka fram oljud från
musikerna.

Mikael Öberg är scenberättare, regissör, musiker och författare. Hans berättarstil är full
av energi, fysiska uttryck och
rytm. Mikael är internationellt verksam och samarbetar
ofta med musiker och andra
konstnärer. Daniel & Emma
Reid är en hyllad folkmusikduo med stor variation på
både repertoar och instrumentation. Deras signum är
att alltid uttrycka musikens
känslor fullt ut oavsett om det
är lycka, ilska eller innerlighet.
De turnerar flitigt och har
samarbetat med bl a symfoni-

orkestrar, teaterensembler
och nycirkus.
MEDVERKANDE

Daniel Reid, baryton- och
sopransaxofon, dragspel, röst
och diverse slagverk, Emma
Reid, fiol, altfiol, hardangerfela, röst och diverse slagverk,
Mikael Öberg, berättare och
diverse slagverk.

FEBRUARI

lyxig loungekänsla med starka
personliga röster
att njuta av
Foto: Tall Blonde, foto Britta Bergström,
Josef Love, foto Anton Falk
och Sofia Monroy, foto Beata Cervin

JAZZ-POP INFLUENSER
FRÅN NORRBOTTEN
AVTAL: HÖGSTADIET
OCH GYMNASIET

FAKTA
Period 19 – 28 februari
Målgrupp 13-18 år
Publik Full aula
Speltid Ca 50 min
Lokal Aula,
konsertlokal/ scen
Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter
Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas
och 1 x 32A trefas
Mörkläggning Nej
Övrigt Nystämd flygel
eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt
Producent Åsa Westling

S

När ett proffsigt och samspelat
Norrbotten Big Band tänjer
sina musikaliska gränser
i samarbeten med artister
hämtade från andra musikaliska genrer uppstår någonting
alldeles särskilt. Vi har sett
det många gånger tidigare
– i minnet lever konserter
med Blacknuss, Movits och
många andra.
Nu står ett nytt gränsöverskridande samarbetsprojekt
som väntar på att släppas fri
för en turné. Denna gång
handlar det om ett samarbete
med BD Pop, ett utvecklingsbolag för populärmusik från
Norrbotten med uppgift att
stödja regionens artister och
musikproduktioner.

Tre artister står på tur: Sofia
Monroy, Josef Love och Tall
Blonde. Alla kommer de att
bidra med sina egna låtar som
arrangeras för Norrbotten
Big Band av Peter Danemo,
som också leder bandet
under turnén.
Under artistnamnet Monroy slog Anna-Sofia Monroy redan som femtonåring
igenom i TV4:as Idol 2015 där
hon tog sig till en niondeplats.
Efter några års uppehåll är
hon nu tillbaka under artistnamnet Sofia Monroy och
med debutsingeln Cautious,
den första av en lång rad
låtar som kommer att släppas
under året.
Artisten Josef Love
(Love uttalas på engelska)
heter Josef Love Tallenhed.
Bakom artistnamnet finns
både ett band och ett solopro-

jekt med honom ensam med
sin gitarr. Han kommer från
Luleå där han var en av deltagarna i BD Pops allra första
satsning på låtskrivare 2014.
Via hiphopen har han nu
slagit sig ner i soulpopen,
något som passar hans
sångröst mycket bra.
Tall Blonde, alias Frithiof
Stenvall, har vid det här laget
hunnit ge ut en EP och fyra
singlar och en ny platta är på
gång. Tall Blonde bjuder på
musik som drar åt britt-popen
till. Med sin speciella röst
och sin osvikliga förmåga
att leverera bra texter och
musik skapar han musik som
både fungerar avskalat med
få instrument på små scener
och i arrangemang för stora
orkestrar.

F
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MARS

svensk-arabisk
musikupplevelse

Foto: Emma Larsson

TARABBAND
AVTAL: HÖGSTADIET
OCH GYMNASIET

FAKTA
Period 23 – 29 mars
Målgrupp 13-18 år
Publik Full aula
Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 6 x 4 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1 x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

S
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Fullständigt unikt på den
svenska musikscenen, kanske
det enda av sitt slag i världen?
Tarabbands musik och texter
omfamnas av poeter i Gaza,
klubbesökare i Beirut, prinsessor i Abu Dhabi, demonstrerande studenter i Tunisien och
en ny kämpande generation
i Irak. I Sverige och Europa
lämnar bandet ett färgstarkt
avtryck med sin "tarab"
– ett arabiskt uttryck för extas
genom musik.
Bandet grundades 2008
av den irak-egyptiska Nadin
Al-khalidi och svenska Gabriel Hermansson i Malmö.
En tvärkulturell musikalisk
upplevelse som resonerar
tarab; den universella känslan
när känslor och musik blir ett.

Tarabbands musik går ut från
Malmö, reser via Paris och
Medelhavet till Kairo och
Bagdad som skapar bandets
ursprungliga kompositioner
och ljud. Nadin som är gruppens karismatiska frontfigur
och vokalist flydde från Irak
2001 och kom till Sverige som
flykting. Hennes texter sammanfogar politiska och sociala
ämnen tillsammans med frågor om identitet, överlevnad,
kärlek och strävar alltid efter
fred och tolerans mellan de
olika kulturerna. Att väva in
det personliga elementet i
låtarna gör det möjligt för Nadin att dela sina historier om
krig, berättelser vi sällan hör
om. Bandet släppte 2016 sitt
andra kritikerrosade album
Ashofak Baden – på svenska
Vi ses sen.
Bandet blir alltmer välkända på den internationella

världsmusikscenen – inte minst
i arabvärlden. Tarabband vann
priset Årets Grupp vid Folkoch Världsmusikgalan 2017.
Hösten 2017 nådde
Tarabband en bredare publik i Sverige när de tolkade
Mikael Wiehe i Folkets Musik
i SVT. 2018 orkestrerades
bandets låtar och framfördes
i en konsertserie tillsammans
med kammarmusikorkestern
Musica Vitae. Albumet med
musiken från turnén släpptes
i maj 2019.
MEDVERKANDE

Nadin Al-khalidi, sång, saz
och mandole, Gabriel Hermansson, gitarr, mandole
och kör, Filip Runesson, violin,
Cassius Lambert, bas,
Valter Kinbom, slagverk
och Fredrik Gille, slagverk.

SEPTEMBER

banjopunk
mixas med
finstämd singersongwritertradition

Foto: Jeaneen Lund

BASKERY
FAKTA

Period 7 – 20 september
Målgrupp 13-18 år
Publik Full aula
Speltid 45 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Åsa Danell

S

AVTAL: HÖGSTADIET
OCH GYMNASIET

Förvänta er ”banjopunk”,
”newfolk”, ”nordicana”, en
energisk show med vassa
syskonstämmor. Oavsett var
de befinner sig i världen får
de svenska systrarna veta av
publiken att de varken sett eller hört något liknande, att de
har en helt unik uppsättning
och uppträder med vad som
verkar vara en outtömlig energi. Baskery handlar om att
ställa musiken på huvudet, att
blanda punkens rättframhet

och djärvhet med det subtila
och finstämda i singer-/songwriter-traditionen.
Baskerys bandnamn är
taget av ortnamnet Båtskärsnäs (Baskeri) utanför Kalix
där syskonens pappa kommer
ifrån. Deras mammas hemort
är Mattila utanför Haparanda.
Denna högoktantrio som
har tillbringat flertalet år i
USA för turnerande, låtskrivande och skivinspelningar
har jämförts med allt från
Fleetwood Mac, First Aid
Kit, Black Keys till Led
Zeppelin. Bandet har öppnat
konserter för stora namn som

Robbie Williams, Gary Clark
Jr och Brandi Carlile.
MEDVERKANDE

Greta Bondesson, 6-strängad
banjo, sång och trummor,
Stella Bondesson, kontrabas och sång, Sunniva
Bondesson, akustisk och
elektrisk gitarr och sång.
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OKTOBER

musik
med rötter i
Zimbabwe
– och Piteå!
Foto: Marie Lundgren

CRIS GERA
– FRISTADSMUSIKER
FAKTA

Period 5 – 18 oktober
Målgrupp 13-18 år
Publik Full aula
Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 6 x 6 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Åsa Danell

S
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AVTAL: HÖGSTADIET
OCH GYMNASIET

”Med min musik vill jag
fira skillnaderna mellan oss
människor och få till en öppen dialog mellan ungdomar
och mig som artist”. Det är två
av de fina saker som självlärde
zimbabwiske musikern
Cris Gera vill skapa med sin
konsert för skolklasser i länet.
Cris Gera har varit i musikbranschen sedan barnsben
och har släppt tre album
och flera singlar i hemlandet
Zimbabwe som ligger i södra

Östafrika. Hans specialitet
är afrojazz och afropop men
Cris spelar även traditionell
zimbabwisk musik och gospel.
2016 förändrades hans liv när
han fick motta hot efter att
ha skrivit en låt om situationen med stor arbetslöshet
och korruption i Zimbabwe.
Läget blev så allvarligt att
Cris var tvungen att fly för
sitt liv, medan hans fru och
två söner blev kvar. Idag bor
Cris i Piteå där han är lyckligt
återförenad med sin familj
och jobbar för närvarande
vidare på sin musikkarriär på
Framnäs folkhögskola som

fristadsmusiker. Cris Gera har
fortfarande samma stora passion för musik som förändrar
människors liv. 2018 släpptes
hans senaste singel Piteå för
alla – Cris’ låt för att hylla
staden som tog emot honom.
Låten blev Veckans färsking i
Sveriges Radio P4 Norrbotten.
MEDVERKANDE

Cris Gera, sång och kalimba,
William Nordlund, gitarr,
Elin Tannerdal, bas, Johan
Kalla, trummor och Viktor
Sandström, piano.

NOVEMBER

om traditioner
i gränslandet
mellan folkmusik och jojk
Foto: Love Kjellsson

MOAIVI
FAKTA

Period 2 – 15 november
Målgrupp 13-18 år
Publik Full aula
Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal
eller liknande
Spelyta 4 x 4 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1x 16A trefas
Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

S

AVTAL: HÖGSTADIET
OCH GYMNASIET

När duon Moaivi skapar
och spelar musik så låter de
känslorna styra och lämnar plats och utrymme i
musiken för lyssnarnas egna
tankar och känslor. De vill
att lyssnaren ska ana en mening som inte alltid uttalas i
ord. En påminnelse om hur
det är att leva. Om kampen
att vara hel.
Moaivi består av Johanna
Sevä och Love Kjellsson

som började spela tillsammans 2011. Johanna Sevä är
renskötare och kompositör.
Hon kommer från Tuolpukka
och bor och verkar i Sápmi.
Love Kjellson är musiker
och kompositör från Rörum
i Skåne. I Johanna och Love
musik möts Rörum och Tuolpukka och gränsen mellan det
som kallas svensk folkmusik
och jojk suddas ut. De har ett
gemensamt intresse för hur
musik kan bära en berättelse
bortom orden. Hur musik kan
gestalta rymd och storhet. Hur
musik kan lämna plats för

lyssnarens känslor. De ställer
sig frågor som: Hur påverkas
vi av vår omgivning? Vilken
roll spelar våra traditioner för
vilka vi är? Och vad är ens
en tradition?
MEDVERKANDE

Johanna Sevä, jojk, sång, såg
och trumma och Love Kjellsson, elgitarr med effekter
och fiol.

55

NOTISER

Foto: Alexandra Nyman

Foto: Anders Alm

VÅRA UNGA JAZZMUSIKER TILLDELADES PRIS I STOCKHOLM

FOLKMUSIK FÖR UNGA
– NYTT PROJEKT
– Vi vet att behovet finns,
säger Johan Englund, som
sedan vintern 2019 avsätter
10 procent av sin arbetstid till
att, i samarbete med Framnäs
folkhögskola (där det redan
idag finns en folkmusikutbildning) och musikern och
läraren Dan Engman, arbeta
med detta ungdomsprojekt.
– Vi har redan bra ungdomsverksamhet för kör, jazz
och symfoniorkester, berättar
Johan Englund. Nu vill vi

NU LYFTER VÅR
ÄLDREOMSORGSPILOT
Antalet äldre människor
ökar stadigt i Norrbotten
och vi på Norrbottensmusiken vill därför utveckla
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skapa en länsövergripande
grupp även för folkmusik. Intresset och kunskapen finns ju
här i länet. Däremot är den utspridd, menar Johan Englund,
som under våren har gjort
research och samlat kunskap i
ämnet. Framöver finns ambitionen att hålla workshops och
ordna lägerverksamhet.
– Folkmusik är av tradition
åldersöverskridande och tillsammans med Dan Engman
på Framnäs folkhögskola
hoppas vi att vi kan bygga upp
något riktigt fint.

vår samverkan med kommuner som aktivt arbetar
med kultur för äldre inom
ramen för äldreomsorgen.
Därför provar vi nu ett ”kultur-för-seniorer”-projekt,

Arctic Youth Jazz Orchestra
(AYJO) har funnits i Norrbottensmusikens verksamhet
sedan 1997 och grundidén
med orkestern är att skapa
möten mellan de professionella musikerna i Norrbotten
Big Band och ungdomar som
satsar på musik. AYJO, som
består av ca 25 ungdomar i
åldrarna 14–21 år, rekryteras
från kulturskolorna i Norrbotten och träffas cirka tre gånger
per år. Genom åren har AYJO
bl a turnerat tillsammans med
Norrbotten Big Band, gjort
radioprogram och spelat in
CD-skivor.
I våras deltog AYJO vid
Blue House Youth Jazz Festival,
där Gällivare och Haparanda
kommuner är testpiloter, för
att främja äldres tillgång till,
och medskapande, i kulturlivet. Detta ska vi göra med
musik av och med regionala
kulturskapare som åker ut
till kommunernas äldreboenden. Projektledare för vår
äldreomsorgspilot är Johan
Englund (även barn- och
ungdomsproducent hos
Norrbottensmusiken).
– Vi är glada för att Bugarikvintetten, som ju består
av musiker från länet, åker
till Gällivare redan under
hösten för att spela på äldreboendena där. Där kommer
man spela konsert för de som
orkar gå till samlingssalen,

ledda av Norrbotten Big Bands
forna ledare, trumpetaren och
kompositören Tim Hagans
från New York. Festivalen
vänder sig till elever och lärare
i storband och jazzensembler
vid landets alla kulturskolor,
estetiska gymnasieutbildningar, folkhögskolor och musikhögskolor. AYJO gjorde flera
bejublade framträdande och
ställde även upp i tävlingen
SM i ungdomsstorband, vilket
slutade med en andra plats.
Glädjande nog är återväxten i AYJO väldigt stabil. Vi
har återigen ungdomar från
både Tornedalen och Malmfälten vilket är glädjande då
underlaget tidigare mest varit
koncentrerat till fyrkanten
(Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn).
Vi hoppas på en fortsatt sådan
utveckling!

men också gå omkring i
mindre konstellationer och
spela för de som behöver
stanna närmare sina rum.
På sikt ser vi på Norrbottensmusiken även medskapande aktiviteter för seniorer.
– Vi har låtit oss inspireras
av ett program som heter
New Horizons som startade
på Eastman School of Music
(University of Rochester).
Här får seniorer lära sig och
delta i ensemblespel för att
stärka sin psykiska hälsa och
för att öka välbefinnandet.
Vi ser med spänning fram
emot en fortsättning för
vårt seniorprojekt i länet,
säger länsmusikchef Anna
Jirstrand Sandlund.

Foto: Privat

Foto: Anders Alm

NOTISER

VIKTIGA AMBASSADÖRER FÖR DEN
KLASSISKA MUSIKEN

Foto: Anders Alm

Norrbottens Ungdomssymfoniker har sedan starten 1991
varit en viktig länk mellan
kulturskolornas orkesterverksamhet och högre musikutbildningar. Musikerna i
orkestern är mellan 13–25 år
och grunden för orkestern
utgörs av de fyra musikläger
som arrangeras av Norrbottensmusiken varje år. Det blir

allt från dataspelsmusik till
klassiska verk och tack vare
de offentliga konserter som
ges når deras entusiasm och
spelglädje nya, unga blivande
medlemmar. Vi är glada över
att idag vara så många som 70
orkestermedlemmar!
Under 2020 vill vi jobba
med mer inflytande från de
unga rösterna i orkestern
och tillsammans med dem
fortsätta sprida glädjen till
orkesterinstrumenten och den
klassiska musiken.

ARCTIC LIGHT
I 15 år har Arctic Light,
denna norrbottniska vokalensemble, stärkt unga talangfulla tjejer runt om i länet.
Att lyfta kvinnliga konstnärliga utövares kraft och
synliggöra potentialen och
styrkan hos de unga körmedlemmarna är och har varit
grundaren, körledaren, tonsättaren och den konstnärlige
ledaren Susanna Lindmarks
huvudsyfte med Arctic Light
sedan starten 2004.

Körens starkaste kapital är de
personer som är en del av den.
Det handlar om att var och en
av dem ska få kunna blomma
och bidra med sina unika
egenskaper. Detta är kärnan i
ledarskapet – att se individen,
bygga ett lag och få varje person att växa. Ett musikaliskt
växthus.
Jubileumsåret är i full gång
och nu ställer kören in kompassriktningen mot nya spännande utmaningar. Och vilket
sprakande år det kommer
att bli. Kören släpper ännu

Vårt utbyte med de två andra
ledande ungdomssymfonikerna i Sverige; Västra Götalands Ungdomssymfoniker
(VÄGUS) och Stockholms
Ungdomssymfoniorkester
(SUSO), fortsätter.
Ungdomarna samlas i
Stockholm i oktober detta år
och 2021 välkomnar Norrbottensmusiken de fler än
200 ungdomssymfonikerna
för att fira Piteås och Luleås
400-års jubileum.

en CD-skiva, Elements, och
planerar jubileumskonserter
under december i Piteå, Luleå
och Korpilombolo. Det har
fått ett nytt grafiskt element till
sin logga som processats fram
under året, och startar ordentligt upp projektet Existens som
är ett samarbete mellan Arctic
Light och GöteborgsOperans Ungdomskör. Det
centrala i projektet är mötet
mellan de unga sångarna och
medskapandet i processerna.
Med hjälp av workshops,
bland annat med OperaImprovisatörerna, gemensamma
repetitioner och övningar ska
deltagarna i de båda körerna
få möjlighet att vara med och
skapa en föreställning – från
idé till framförande på scenen.
Som en Kick-off kommer de
båda körerna att ses i Göteborg i oktober 2019 och
förhoppningen är att det blir
en gemensam föreställning
under 2021. Vi har mycket att
se fram emot!

ANDRÉ CHINI
– TONSÄTTAREN PÅ
BARRIKADERNA
Ett efterlängtat samarbete
mellan Norrbotten NEO och
Dans i Nord blir verklighet
när tonsättaren André Chini,
som inom hans kompositionsresidens vid Studio
Acusticum i Piteå, skriver
musik till en kommande
dansföreställning som turnerar i Piteå, Luleå och Kiruna
under 2020.
André Chini är född i
bergstrakterna på gränsen
mellan Frankrike och Spanien, men är sedan 90-talet
bosatt i Sverige. Chinis verk
är ofta kommentarer på
historiska eller samtida fenomen, med starkt parti för de
svaga i samhället.
I stycket Trafficking, som
beställdes och uruppfördes
av Norrbotten NEO 2015,
skildras prostitution och
människohandel med ett
musikaliskt språk fullt av
både indignation och empati.
Det ska bli spännande att
se vilket ämne han tar sig an
denna gång.

245

blåsensembler över
hela landet medverkade
på Blåsmusikens dag
den 18 maj
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KONTAKT

HÄR ÄR VI SOM ARBETAR PÅ
NORRBOTTENSMUSIKEN
– KONTAKTA OSS GÄRNA!
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Anna Jirstrand Sandlund
Länsmusikchef
0920-23 66 60
anna.jirstrand-sandlund@
norrbotten.se

Erik Enström
Enhetschef Piteå
0920-23 66 90
erik.enstrom@norrbotten.se

Orkesterchef
Norrbotten Big Band samt
enhetschef Barn och Ungdom

Ewa Johansen
Adm. assistent
0920-23 66 63
eva.johansen@norrbotten.se

Sofia Merum
Controller
0920-23 66 76
sofia.merum@norrbotten.se

Åsa Lundmark
Kulturskolesamordnare
0920-23 66 65
asa.lundmark@norrbotten.se

Peter Hauptmann
Projektledare, Arctic Pulse
0920-23 66 82
peter.hauptmann@
norrbotten.se

Annelii Backman
Marknadsansvarig
0920-23 66 97
annelii.backman@
norrbotten.se

Sara Björnstedt Qvarsell
Kommunikatör
0920-23 66 64
sara.bjornstedt-qvarsell@
norrbotten.se

Alexandra Nyman
Digital strateg
0920-23 66 68
alexandra.nyman@
norrbotten.se

Marie Lundgren
Grafisk formgivare
0920-23 66 98
marie.lundgren@norrbotten.se

(rekrytering pågår)

KONTAKT

Åsa Westling
Producent
Norrbotten Big Band
0920-23 66 73
asa.westling@norrbotten.se

Pia-Karin Helsing Saur
Producent Norrbottens
Kammarorkester och Piteå
Kammaropera
0920-23 66 91
pia-karin.helsing-saur@
norrbotten.se

Veronica Markström
Producent
Norrbotten NEO
0920-23 66 95
veronica.markstrom@
norrbotten.se

Johan Englund
Producent
Barn och Ungdom
0920-23 66 70
johan.englund@norrbotten.se

Åsa Danell
Producent, Barn och Ungdom
samt Norrbottens Ungdomssymfoniker
0920-23 66 81
asa.danell@norrbotten.se

Dan Johansson
Samordnare AYJO
070-674 16 29
dan.johansson@
norrbottenbigband.com

Susanna Lindmark
Konstnärlig ledare och
dirigent Arctic Light
0920-23 66 93
susanna.lindmark@
norrbotten.se

Evelina Sandberg
Produktionsassistent
Arctic Light
0920-23 66 93
evelina.sandberg@norrbotten.se

Mats Lundstedt
Ljudtekniker
0920-23 66 69
mats.lundstedt@norrbotten.se

Mats Lundberg
Teknisk producent
0920-23 66 92
mats.r.lundberg@
norrbotten.se

Tomas Hörtin
Orkesterinspicient
och notbibliotekarie
070-243 14 93
tomas.johansson-hortin@
norrbotten.se

Peter Danielsson
Vik. notbibliotekarie
peter.danielsson@
norrbotten.se
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HÄR ÄR VI SOM ARBETAR PÅ
NORRBOTTENSMUSIKEN
– KONTAKTA OSS GÄRNA!

Jan Thelin
Saxofonist/träblås Norrbotten
Big Band samt IT-, teknik-,
telefoni- och fordonsansvarig
0920-23 66 79
janne.thelin
@norrbottenbigband.com

Mats Garberg
Saxofonist/träblås
Norrbotten Big Band
mats.garberg@
norrbottenbigband.com

Per Moberg
Saxofonist/träblås
Norrbotten Big Band
per.moberg@
norrbottenbigband.com

Bo Strandberg
Trumpetare
Norrbotten Big Band
bo.strandberg@
norrbottenbigband.com

Magnus Ekholm
Trumpetare
Norrbotten Big Band
magnus.ekholm@
norrbottenbigband.com

Dan Johansson
Trumpetare
Norrbotten Big Band
dan.johansson@
norrbottenbigband.com

Jacek Onuszkiewicz
Trumpetare
Norrbotten Big Band
jacek@norrbottenbigband.com

Björn Hängsel
Trombonist
Norrbotten Big Band
bjorn.hangsel@
norrbottenbigband.com

Petter Olofsson
Kontrabasist
Norrbotten Big Band
petter.olofsson@
norrbottenbigband.com

Trombonist
Michał Tomaszczyk
Norrbotten Big Band
Trombonist
Norrbotten Big Band
(rekrytering pågår)
michal@norrbottenbigband.com
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Sara Hammarström
Flöjtist
Norrbotten NEO
sara.hammarstrom@
norrbottenneo.com

Robert Ek
Klarinettist
Norrbotten NEO
robert.ek@
norrbottenneo.com

Daniel Saur
Slagverkare
Norrbotten NEO
daniel.saur@
norrbottenneo.com

Violinist
Norrbotten NEO

Kim Hellgren (föräldraledig)
Violast
Norrbotten NEO
kim.hellgren@
norrbottenneo.com

Cellist
Norrbotten NEO

(rekrytering pågår)

Mårten Landström
Pianist
Norrbotten NEO
marten.landstrom@
norrbottenneo.com

(rekrytering pågår)
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KÖPVILLKOR
KONSERTTYPER

Det finns fyra typer av
konserter i Norrbottensmusikens programkatalog:
1. Skolkonserter
Detta är konserter
som riktar sig till
barn (gärna i sällskap med
sina lärare). Skolkonserterna ges vanligtvis under
lektionstid på förskolor och
skolor. Dessa konserter får EJ
beläggas med entréavgift.

S

Ett förtydligande i årets programkatalog är att vi märkt
upp konserterna i kategorier
så att du lättare kan se vilken
konsert som hör till vilken
avtalsbeställning.
Kategorierna är:

3. Offentliga
konserter
Våra offentliga konserter är öppna för allmänheten. Arrangören har rätt
att ta ut entréavgift.

O

4. Övrig offentlig
konsert – utanför
avtal
Vissa av de offentliga konserterna kan beställas utanför
Norrbottensmusikens avtal.
Dessa är uppmärkta i katalogen med det aktuella priset,
exempelvis 10 000 kr exkl
moms.
PRISLISTA ENLIGT AVTAL

Förskola: 3 400 kr
Låg- och mellanstadium: 5 700 kr

•

Förskola

Högstadium och
gymnasium: 8 200 kr

•

Låg- och mellanstadiet

Familjekonsert: 8 500 kr

•

Högstadiet och
gymnasiet

Övrig offentlig konsert
utanför avtal: 10 000 kr

Dessa kategorier är uppmärkta med nedanstående
symboler i vår katalog:
AVTAL: FÖRSKOLA
AVTAL: LÅG- OCH
MELLANSTADIET
AVTAL: HÖGSTADIET
OCH GYMNASIET

2. Familjekonserter
Dessa konserter är
offentliga och riktar
sig till barn och vuxna
(passar ofta hela familjen).
Konserterna ges dagtid
under lördag/söndag.
Arrangören har rätt att ta
ut entréavgift.

F

Offentliga konserter
enligt särskild prislista.

VAD KRÄVS AV EN
ARRANGÖR?

Som arrangör ska man känna
till de praktiska förutsättningarna för att genomföra
en konsert. Lägg märke till
de uppgifter som anges vid
respektive konsert, särskilt
viktigt är att publikantalet
inte överskrids vid skolkonserter och att de tekniska
förutsättningarna som
mörkläggning och liknande
uppfylls. Rådfråga gärna
ansvarig producent.
BUSSNING

Om du som arrangör vill
ordna bussning av publik till
någon av Norrbotten Big
Band, Norrbottens Kammarorkester, Norrbotten
NEO eller Piteå Kammaroperas offentliga konserter
kan Norrbottensmusiken
efter samråd med arrangören
stå för busskostnaderna.
De konserter där vi kan
erbjuda bussning är uppmärkta med följande symbol:

(Moms tillkommer)
Vad ingår i priset?
Alla kostnader för
artisterna ingår i priset.
Vilka kostnader
tillkommer för arrangören?
Arrangören står för lokalhyra, pianostämning, bärhjälp
och egen annonsering.
Vem kan jag ringa om jag
har frågor om köpvillkor
och liknande?
Vår administrativa assistent
Ewa Johansen kan svara på
frågor om vad som gäller i
din kommun eller vem som
har tecknat avtal.

MARKNADSFÖRING

För offentliga konserter
tillhandahåller Norrbottensmusiken utan kostnad
affischer och digitalt material.
Media informeras via pressreleaser och/eller presskonferenser om den kommande
konserten. Vi kan även bistå
med råd och hjälp vid den lokala marknadsföringen. Inför
skolkonserterna tillhandahåller Norrbottensmusiken
affischer och i förekommande fall lärarinformation. Till
vissa skolkonserter förekommer även planerade förbesök
av artisterna.

FÖR ARRANGÖRER

Arrangörer som producerar
eget marknadsföringsmaterial ska använda sig av Norrbottensmusikens logotyp,
som finns att ladda ner från
Norrbottensmusikens hemsida under rubriken Press.
FÖR PRESSEN

Norrbottensmusikens
presstjänst är helt digitaliserad. Detta betyder att alla
pressmeddelanden skickas ut
med e-post. På vår hemsida,
www.norrbottensmusiken.se
under rubriken Press finns
arkivbilder på våra orkestrar,
konstnärliga ledare och länsmusikchef. Dessa bilder är
fria för publicering och finns i
högupplösta versioner. Till de
konserter där vi vill undvika
störande fotografering finns
även fria pressbilder som får
användas vid recensioner, reportage eller förhandsartiklar.
POSTADRESSER

Norrbottensmusiken i Luleå
Box 972
971 29 Luleå
Norrbottensmusiken i Piteå
Kunskapsallén 14
941 63 Piteå
BESÖKSADRESSER

Norrbottensmusiken i Luleå
Magasinsgatan 2, vån 6
972 41 Luleå
Norrbottensmusiken i Piteå
Akustikgränd 5D
941 63 Piteå
FAKTURAADRESS

Region Norrbotten
Box 511
961 28 Boden
ORGANISATIONSNUMMER

232100-0230
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