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musikalisk närhet på avstånd
Groupa 

Fromseier Hockings

Richard Burgess & Foghorn 

Ralf Novak Rosengren & 
Marie Länne Persson

Västra låtverkstan

Thor & Olle

Vågspel

Vandrande kulningskurs 

Workshops & kurser

Fredag 13 augusti
15.30 - 18.30 Vandrande kulningskurs 
med Ingrid Brännström, start Simonsgården

19.00 Röster & rop, Ornunga gamla kyrka 

21.00 Röster & rop, Ornunga gamla kyrka

Lördag 14 augusti
10.00 och 11.00 Musikalisk tipspromenad 
för hela familjen, med Thor & Olle och 
Västra låtverkstan, start vid ryggåsstugorna
 
12.00, 13.00 och 14.00
Vandringskonsert 1, start Asklanda kyrka 

Fromseier Hockings
Marie Länne Persson & Ralf Novak Rosengren 
Vågspel

14.30 - 17.30 Vandrande kulningskurs 
med Ingrid Brännström, start Trojaborgen
 
18.00 Groupa, Trojaborgen 

20.00 Groupa, Trojaborgen 

Söndag 15 augusti  
12.00, 13.00 och 14.00
Vandringskonsert 2, start Ornunga nya kyrka

Groupa
Richard Burgess & Foghorn
Västra låtverkstan med gäster 
inviger utställningen 
Musikarvet från Ornunga

Digitala workshops som släpps kl. 18.00
på Ornungastämmans YouTubekanal

Marie Länne Persson, sång
Terje Isungset, slagverk 
Mats Edén, viola d´amore, hardingfela
Ditte Fromseier, fiol 
Richard Burgess, shantysång

Resandetraditionens spelmän är en
digital låtkurs som hålls av Marit Vestrum 
inför Ornungastämman. Start 22 juli
Info och anmälan: dinkurs.se/marit2021

Vandrande kulningskurs fredag eller lördag 
Anmälan: dinkurs.se/kulning2021

Arrangörer: Svältornas Fornminnesförening & 
Västergötlands Spelmansförbund
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Fromseier Hockings (DK)
Duon kommer från den lilla fynska byn Øksendrup. 
De bjuder på folkmusik från Bornholm blandat med 
nykomponerade låtar. Röster och instrument blandas i 
ett personligt universum.

Groupa (SE/NO)
Med sin helt unika form av nordisk folkmusik räknas 
Groupa till en av genrens absolut supergrupper. 
Genom sin karaktäristiska blandning av äldre 
melodier, fria improviserade inslag, nya kompositioner 
och fantasifulla instrumentation har gruppen påverkat 
en hel generation musiker och lyssnare.
Ständigt nyfikna och tvåfaldigt grammisbelönade 
Groupa släppte våren 2020 sitt tolfte album Kind of 
Folk – Vol. 3 Iceland. Albumet är Groupas högst unika 
version av den sjungna poesin och de långa berättel-
serna som man hittar i de isländska rimursångerna.

Visor, berättelser & hemligheter (SE)
Visorna står i centrum när en traditionsbärare inom 
den resanderomska musiktraditionen möter en 
balladsångerska från Småland. Den nordiska folkmusi-
ken och den svensk-romska resandemusiken har exis-
terat sida vid sida sedan 1500-talet, då resandefolket 
kom till Norden. Ralf Novak Rosengren & Marie Länne 
Persson sjunger tillsammans och berättar om sitt sam-
arbete med att undersöka och återupprätta samspelet 
mellan sina båda traditioner.

Röster & rop (UK/NO/DK/SE)
Sångaren och concertinaspelaren Richard Burgess 
kommer ursprungligen från Kent i södra England men 
har bott många år i Norge. Richard är en veteran på 
den norska folkscenen och känd för sin karaktäristiska 
röst såväl som underfundiga mellansnack. Denna 
konsert är liksom shantietraditionen ett möte mellan 
brittiska och skandinaviska sångtraditioner. 
Richard gör tillsammans med Marie Länne Persson, 
Ralf Novak Rosengren, Ditte Fromseier och Sigurd 
Hockings en varierad och spännande konsert med fyra 
karaktäristiska röster.

Vågspel (SE)
Vågspel är en fiolduo som karaktäriseras av rytmiskt 
driv, finurliga låtar och ett kokande samspel. Det blir 
västsvensk folkmusik varvat med nyskrivna låtar.

Västra låtverkstan (SE)
Virvlande vital folkmusik från västsverige, ungdomar 
från hela regionen bjuder på tretakt, hemliga gäster 
och rockiga riff i en medryckande blandning.

Musik från södern (SE)
Thor & Olle, två skickliga multi-
instrumentalister tar med hela 
familjen på en fartfylld resa där 
mångfald bara är förnamnet. 
På bouzouki, munspel, durspel, 
säckpipa, flamencogitarr och 
triangel får vi uppleva en uppsjö 
av olika musikstilar.

Foghorn (NO)
Från shanties till stämningsfulla sjömansvisor med en 
vokaltrio som hämtar sin repertoar ur sjömännens 
musikaliska skattkista.


