
SVERIGES NATIONALDAG 
6 JUNI kl. 10-19 HESSELBY SLOTT

10.00: 5 Folk Festivals Minoritetstält öppnar för publiken.
Kom och träffa sveriges 5 nationella minoriteter.
Möt din fördom, få en gratis bok på minoritetsspråken, 
se våra utställningar, ta del av vårt informationsmaterial 
och lyssna när vi berättar om vår historia i Sverige.

Gratis prova på lektioner med våra kända 
dansinstruktörer
Gabriela Gutarra undervisar i Flamenco
Matti Alenius undervisar i Finsk Tango
Heléne Don Lind undervisar i Klezmer dans
Anna Markowska undervisar i Romsk dans

Invigning av 5 Folk Festival
14.30: Mia Taikon öppnar 5 Folk Festival, dagen 
fortsätter med:

Basia Frydman är ett välkänt namn inom klezmer och 
yiddish-sång samt sedan länge anställd vid Kungliga Dramatiska 
Teatern i Stockholm, där hon uppmärksammats för en rad 
utmärkta rollprestationer, bl a medverkar hon i Dödspatrullen. 
Hon är även känd för sina bidrag inom kabaréer och musikprogram.

Tulipalo Ger den gamla folkmusiken ett nytt uttryck med ar-
rangemang där tvättbrädan, kontrabasen, gitarren och klarinetten 
ger en pulserande rytm och väcker liv i en gammal tradition. 
Bandet uppträder på meänkieli, svengelska eller latinska språk.

Rebel G’z är en ung trio från Malmö som består av rapparna 
Ali J, Dusan Marinkovic och deras lokalt-legendariska DJ Naffsaid. 
De rappar på både engelska och svenska med texter som får håret 
att resa sig och kroppen att vilja dansa.

Dimitri Keisky Efter att ha arbetat som musiker i 10 år har 
segern i ”True Talent 2011” gett Dimitri möjlighet att förverkliga flera 
av sina stora drömmar. Dimitri säger att han älskar den värme och 
ärlighet som han finner i 70 – talets välskrivna låtar.

Ante Kuoljok är en jojkare på det lulesamiska språket. 
Jojken ligger honom varmt om hjärtat och stillar hans själ vid 
orostider. Juojggám la viessom, att jojka är att leva. Ante lever sitt 
liv med jojken.

16 JULI kl. 13-21 KUNGSTRÄDGÅRDEN

13.00: 5 Folk Festivals Minoritetstält öppnar för publiken.
Kom och träffa sveriges 5 nationella minoriteter.
Möt din fördom, få en gratis bok på minoritetsspråken, 
se våra utställningar, ta del av vårt informationsmaterial 
och lyssna när vi berättar om vår historia i Sverige.

Gratis prova på lektioner med våra kända 
dansinstruktörer
16.00: Matti Alenius undervisar i Finsk Tango
16.30: Gabriela Gutarra undervisar i Flamenco
17.00: Heléne Don Lind undervisar i Klezmer dans

Invigning av 5 Folk Festival
17.30: Sam Carlquist och Mia Taikon öppnar 
5 Folk Festival på stora scenen, kvällen fortsätter med:

The Meänland Reggae rotad i den tornedalska myllan.
Folkreggaebandet The Meänland är världens enda reggaeband 
som sjunger på meänkieli. Med avspända rytmer och originella 
texter på det egna språket skapar bandet en stämning som är om-
växlande humoristisk, andlig och ställningstagande.

Anne Kalmering & Stahlhammer Klezmer 
Classic Anne Kalmering, sångerska och skådespelerska framträder 
med judiska folksånger från ahkenazisk- och sefardisk tradition. Med 
sin personliga tolkning, varma scennärvaro och fascinerande röst är 
hon en av de populäraste uttolkarna av judisk sång i Sverige idag.

Rávis Musik från gräsrötterna. Folksjäl med sant uttryck. 
Känn doften från myren och fjällen, hör jojken, hör bäcken porla, 
stå mitt i stormen, morgonrusningen i Vasastan, doften från 
“Feskekörkan”, myllan under naglarna. Din musik är vår musik!

Arvvas är resultatet av det nya samarbetet mellan basisten och 
sångaren Steinar Raknes och jojkaren Sara Marielle Gaup Beaska. 
Arvvas turné i Japan fick mycket uppmärksamhet och bra kritik, 
när vi får höra dem i Stockholm under 5 Folks Festival har de 
kommit hem från en tre veckors turné i Norge.

EntoRom grundades 2005 av Jozsef Balog och Agnes Kun-
stler, ex-solister av den världsberömda ungerska musikgruppen “Kalyi 
Jag”. EtoRom är virtuoser på romsk traditionell musik, som har 
spelat i Japan och USA. 

23 JULI kl. 13-21 KUNGSTRÄDGÅRDEN

13.00: 5 Folk Festivals Minoritetstält öppnar för publiken.
Kom och träffa sveriges 5 nationella minoriteter.
Möt din fördom, få en gratis bok på minoritetsspråken, 
se våra utställningar, ta del av vårt informationsmaterial 
och lyssna när vi berättar om vår historia i Sverige.

Gratis prova på lektioner med våra kända 
dansinstruktörer
16.00: Matti Alenius undervisar i Finsk Tango
16.30: Anna Markowska undervisar i Romsk dans
17.00: Heléne Don Lind undervisar i Klezmer dans

Invigning av 5 Folk Festival
17.30: Sam Carlquist och Mia Taikon öppnar 
5 Folk Festival på stora scenen, kvällen fortsätter med:

Ulla Pirttijärvi & Ulda spelar modern samisk musik, 
baserad på den traditionella joiken. Musiken speglar teman i den 
samiska kulturen och nordliga naturen. Ulla Pirttijärvi-Länsman är 
en av de ledande samiska joikartisterna. Ullas rika och mångsi-
diga röst ackompanjeras på subtilt sätt med akustiska instrument i 
Uldas musik som uppträtt i många olika länder.

WAO Konserten är från vissångaren, poeten och människan 
Vilho Ollikainens skapande av musik både egna och traditionella 
sånger, fritt tolkad av gruppen WAO. 

Terno Drom (”Ung väg”) spelar musik som har sina rötter i 
den kaleromska och finskromska traditionella musiken. 
Traditionella och moderna låtar framförs på det romska och finska 
språket. Bandets sångerska och frontperson Tanja Hagert har gjort sig 
känd för sitt stora engagemang inom romsk inkludering.

JUHA MULARI är unik i världen bland annat för att ha 
blivit upptäckt och sajnad av ett majorbolag vid 49 års ålder. 
– En tjugoåring kan inte sjunga de här texterna. Det blir inte trovärdigt. 
Mycket av det jag sjunger om kan man inte hitta på heller. Man 
måste ha upplevt det, annars låter det bara falskt, säger han.

Sabbath hela veckan  är ett av Skandinaviens mest 
erfarna klezmerband och har gjort över 1600 konserter. De spelar 
en blandning av nyskrivna låtar, jiddischsånger och traditionell 
klezmermusik i egen tolkning. Bandets konserter präglas av 
klezmermusikens blandning av glädje och sorg, fart och inlevelse.



5 FOLK FESTIVAL

Missa inte sommarens hetaste MUSIKUPPLEVELSE

GRATIS  INTRÄDE

6 JUNI kl. 10-19 HESSELBY SLOTT
16 JULI kl. 13-21 KUNGSTRÄDGÅRDEN
23 JULI kl. 13-21 KUNGSTRÄDGÅRDEN
För mer information om programmet: www.romaniglinda.se

Följ 5 FOLK FESTIVAL på:
www.facebook.com/5folkfestival

È Romani Glinda i samarbete med Judiska Försam-
lingen Stockholm, Finska föreningen i Stockholm, 
Tornedalingar i Stockholm, Sameföreningen i 
Stockholm, Parkteatern Kulturhuset Stadsteatern, 
Kungsträdgården park och evenemang, Stockholms 
Folkfestival och Stallet/RFoD.

Programmet genomförs med stöd av Stockholms 
stads kulturförvaltning, Statens kulturråd och 
Stockholms läns landsting.

5 FOLK FESTIVAL
Lyssna till jojk med en twist, reggaeband på meänkieli, 
jiddischsång och folkvisor i ashkenazisk, sefardisk 
tradition och romsk sprudlande musik och dans i olika 
former.
Det blir en musikalisk helkväll när Sveriges fem 
nationella minoriteter står i fokus: samer, sverigefinnar, 
romer, judar och tornedalingar.

För andra året i rad kommer den populära 5 Folk Festival 
att vara ett välkommet inslag i Sommarstockholm. 
Sveriges fem nationella minoriteter får här chansen 
att visa upp sig från sina bästa sidor med musiker och 
sångare från hela landet. Samer, tornedalingar, judar, 
romer och sverigefinnar kommer att på olika scener 
underhålla stockholmarna helt gratis.

5 Folk Festival startade som en reaktion på att folk i 
allmänhet inte har en susning om vad de nationella 
minoriteterna är, eller vad de har för kultur, seder och 
bruk. Tanken med festivalen är att skapa en naturlig 
plattform där alla har chansen att möta och umgås 
med kulturer som har funnits i Sverige i århundraden.  

Det kommer att finnas möjligheter till gratis danslek-
tioner, möten med minoritetsföreträdare i tältet och 
givetvis mängder av härlig musik!

I parkerna kommer vi att ha tält där alla är välkomna 
att samtala med någon av oss. 
Kanske möter du din fördom där? Kom förbi och 
snacka med oss, vi kan svara på de flesta frågor.

Varför inte prova på att dansa någon av de nationella 
minoriteternas danser, instruktörer finns på plats. 

Vi kommer även att ha mindre utställningar och en del 
av minoriteternas litteratur och språk.


