Ornungastämman

Firar 10 år 12-14 aug!

Folk All-in Band . Jensen & Bugge . Trio Törn
Elias Akselsen . Kuling . Västra Låtverkstan
Sjövikskursen & Hallandskursen
konserter . workshops . familjeföreställningar . dans . buskspel
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Arrangör: Svältornas Fornminnesförening & Västergötlands Spelmansförbund

Elias Akselsen (NO)

Elias har genom en lång karriär framfört resandekulturens musik på en
mängd scener och i ett flertal utgivningar. Tillsammans med gitarristen
Øvind Andersen ger de en konsert
vid Svinatån, ett område resandeföljen
förr använt som lägerplats.

Jensen & Bugge (DK)

Förvänta dig allt från vilda polkor
och jigs till lyriska valser, livliga
reels och glada hopsa-låtar.
En konsert med dessa briljanta musikanter är en underhållande
och varierad resa genom den
danska folkmusiken.

Kuling (SE)

Med utgångspunkt i västsvenska
spelmanstraditioner låter Kuling
mötet mellan fioler och saxofoner
ta musiken vidare i både spännande
och medryckande arrangemang.

AINA – en sjöluffares äventyr (SE)

En musikföreställning där publiken får följa med
in i en värld, full av spännande, farliga, osannolika
och roliga situationer. Vi får åka med Aina till
Europa, till Colombo på Sri Lanka, till Indien och
Tibet där hon hamnade i fängelse och lyckades
fly. På väg till Grönland möttes hon av gigantiska
isberg. Det var där, på ishavet, som motorn gick
sönder... En föreställning av och med Lotta Sjölin
Cederblom och Henrik Cederblom.

Trio Törn (SE)

Med rötterna i den svenska folkmusiken är detta en trio som skapar ett
nytt spännande sound. De bjuder på
en blandning av färgstarka melodier,
innerlighet och ett ohämmat sväng.

Sjövikskursen &
Hallandskursen (SE)

Förbered dig på smittande spelglädje och
energifyllt låtspel när ungdomarna från
Sjövikskursen & Hallandskursen står
på scen!

Folk All-in Band (SE)

Med sina 15 medlemmar är
Folk All-in Band ett folkmusikaliskt
dreamteam. Här bakas schottis
och polska hämningslöst ihop med
allt från filmmusik, disco, listpop och
klassisk musik. Förbered dig på en
genuin musik & dansfest.

Från psalmsång till folkliga koraler (SE)

Följ med på en guidad musikalisk vandring bakåt i tiden!
Vi startar med välkända psalmer och kyrkorgel i Ornunga nya kyrka
och vandrar sedan vidare till Ornunga gamla kyrka för att lyssna på
lokala, folkliga varianter av samma psalmer. Med kyrkomusikern Anna
Holmberg och folksångerskan Emma Johansson.

Västra Låtverkstan (SE)
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Virvlande västsvenskt låtspel på nya
och kreativa sätt. Västra Låtverkstan
serverar tretakt, hemliga gäster och
rockiga riff i en medryckande
blandning.

Fredag
10.00 - 16.00 Låtkurs med Marit Vestrum
17.00 Kaffekonsert med Kuling
18.00 Jensen & Bugge
20.00 Elias Akselsen
21.30 Spel till dans

Info och anmälan på hemsidan
Tältet
Frivillig entré
Ornunga g:a kyrka
Entré 150:Svinatån
Entré 150:Tältet

Lördag
10.00 Workshop Daniel Reid
Tältet
11.00 Workshop Jonas Bleckman
Ladan, Hembygdsgården
12.00 AINA – en sjöluffares äventyr
Tältet
13.00 Musikalisk tipspromenad
Hembygdsgården
13.00 Workshop Jensen & Bugge
Tältet
13.00 och 14.00 Konsertvandring
Start Ornunga g:a kyrka
Elias Akselsen, Trio Törn, Jensen & Bugge
16.00 Från psalmsång till folkliga koraler
Start Ornunga nya kyrka
18.00 Sjövikskursen & Hallandskursen
Stommens loge
Folk All-in Band
20.30 Spel till dans
Tältet
Söndag
11.00 Workshop Lena Jonsson
13.00 Sopplunchkonsert Västra låtverkstan
15.00 Avslutningskonsert

Tältet
Tältet
Ornunga nya kyrka

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Frivillig entré
Frivillig entré
Entré 250:-

Gratis
Frivillig entré
Entré 150:-

Konsertvandring – Med start utanför gamla kyrkan vandrar vi tillsammans med en
guide till tre konserter på olika platser.
Resandetraditionens knivmakeri och hantverk – Under lördag och söndag visar
Elias Akselsen slöjd- och hantverkstraditioner på Hembygdsgården.
Servering av fika, smörgåsar och grillat vid hembygdsgården.
Se öppettider på hemsidan. Fikaförsäljning i pausen på Stommens loge.
Tillgänglighet – information om tillgänglighet finns på hemsidan.
Alla hembygdsgårdens lokaler är öppna för buskspel.
Svinatåns scen

Ornunga nya kyrka

Hembygdsgården, tältet
Ornunga g:a kyrka
servering/toaletter/parkering
Stommens loge
parkering/toaletter
Simonsgården
parkering/toaletter

www.ornungastamman.se

