
5 FOLK FESTIVAL 2019
Missa inte sommarens hetaste MUSIKUPPLEVELSE

GRATIS  INTRÄDE

6 JUNI kl. 12-17 SKARPNÄCKS KULTURHUS
28 JUNI kl. 13-20:30 KUNGSTRÄDGÅRDEN
4 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 Församlingen Stockholm, 
Finska föreningen i Stockholm, Tornedalingar i Stockholm, 
Sameföreningen i Stockholm, Skarpnäcks kulturhus, Stallet/RFoD och 
Parkteatern Kulturhuset Stadsteatern.

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

Programmet utförs i tillgänglighetsanpassade utrymmen.

5 FOLK FESTIVAL
Lyssna till samisk jojk, ösig klezmer, romska ballader, 
tornedalsk reggae och smäktande finsk tango. 
Vi bjuder även på visrock från Tornedalen på svenska och 
meänkieli samt sprudlande romsk musik i olika former.
 
Det blir tre musikaliska helkvällar där Sveriges 5 nationella 
minoriteter står i fokus: samer, sverigefinnar, romer, judar 
och tornedalingar.

För sjätte året i rad är den populära 5 Folk Festivalen ett 
efterlängtat och svängigt inslag i sommarstockholm. 

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.  

Vi bjuder på gratis danslektioner, möten med minoritets-
företrädare i tältet och givetvis mängder av härlig musik!

Var inte blyg, ta ett sånghäfte och sjung med artisterna på 
de nationella minoritetsspråken.

Vi har tält där alla är välkomna att samtala med någon av 
oss. Kanske möter du din fördom där? 

Kom förbi och prata lite med oss över en kopp kaffe, vi 
kan svara på de flesta frågor. Popcorn och ballonger till 
barnen.

Kom och titta på våra utställningar och ta del av vår 
litteratur och vårt språk.

Dansgolvet i Kungsträdgården är öppet för alla under 
konserten och vi har även i år fina priser för våra dansanta 
deltagare.

Alla våra aktiviteter är kostnadsfria!!



6 JUNI kl. 12-17 SKARPNÄCK

12:00 5 Folk Festivals minoritetstält öppnar för 
publiken. Kom och träffa Sveriges 5 nationella minoriteter. 
Möt din fördom, få en gratis bok på minoritets-språken, se våra 
utställningar, ta del av vårt informationsmaterial och lyssna när vi 
berättar om vår historia i Sverige.

Dansworkshop i b-salen
12:10  Barn workshop i romsk dans
12:30 Kom och lär dig jojka med Nina och Kristina 
13:30 Gabriela Gutarra undervisar i flamenco 
14:25 Heléne Don Lind undervisar i judisk dans
15:15 Matti Alenius undervisar i finsk tango

Invigning av 5 Folk Festival
12:20 Mia Taikon öppnar 5 Folk Festival, dagen fortsätter 
med uppträdanden och gratis prova på lektioner.

13:00 Siskot Musiken och språket har alltid funnits i familjen, 
Siskot bjuder på nya och gamla Tornedalsvisor på meänkieli.

13:50 Ame sam rom Amé sam rom är en färgsprakande grupp 
som dansar, spelar, och sjunger sånger från olika länder. Romskt 
kulturarv när det är som bäst!

14:45 Nina och Kristina  Denna duo tar oss med på en 
resa med hjälp av accordion, flöjt, trumma, och marimba. 
De bjuder på traditionell jojk och melodiösa kompositioner 
inspirerade av olika urfolks ceremoniella musik- och dansrytmer. 

15:35 Sabbath Hela Veckan Här har vi ett av 
Skandinaviens mesta kända klezmerband. De spelar traditionell 
klezmermusik i egna arrangemang och nyskrivna låtar inspirerade 
av klezmermusikens blandning av glädje och sorg, fart och 
inlevelse. En konsert med Sabbath Hela Veckan är “vild, vacker 
och vemodig”. 

16:20 Sannamari Patjas trio Denna fantastiska trio 
bjuder upp till dans med finska älskade klassiker, Suomirock 
och gamla visor. Kan vi även hoppas på en tango?

28 JUNI kl. 13-20.30 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 minoritets-språken, 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
16:25 Gabriela Gutarra undervisar i flamenco
16:45 Heléne Don Lind undervisar i judisk dans 

Invigning av 5 Folk Festival
17:00 Rosario Alí och Mia Taikon öppnar 
5 Folk Festival på stora scenen.

17:05 Merlin & Polina Shepherd  En explosiv blandning 
av kraftfulla dansrytmer och melodier från stäppen och den judiska 
shtetln. Med personlig och dynamisk klezmer väver de en ljudväv 
som flyttar lyssnaren fysiskt, emotionellt och andligt. Engelskt 
gästspel.

17:50 Anja Storelv Band Med influenser och utgångspunkt 
i den samiska musiken tar bandet dig med på en resa i det 
samiska livet, genom naturen, ger dig magi och tar dig med in i 
drömmarna.

18:35 Jesse P Jesse P är en av nordens mest rutinerade rap 
artister på scen. Med sin tvåspråkiga bakgrund har han igenom 
åren blivit en ambassadör för det finska och svenska språket.

19:20 The Meänland Folkreggae på finska och meänkieli. 
The Meänland med sin baktaktsmusik, vars unika uttryck bottnar 
i de originella texterna, de avspända rytmerna och en obestridlig 
musikalitet.

20:05 Lelo Nika Jr and friends Traditionell romsk 
balkanmusik med influenser av jazz och folklore i en unik 
blandning. Musik med passion och improvisation. Lelo Nika Jr 
fick sina första dragspelslektioner redan som tvååring.

4 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 minoritets-språken, 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 Elin Teilus workshop i jojk 
16:20 Matti Alenius undervisar i finsk tango
16:40 Gabriela Gutarra undervisar i flamenco
17:00 Heléne Don Lind undervisar i judisk dans

Invigning av 5 Folk Festival
17:30 Rosario Alí och Mia Taikon öppnar 
5 Folk Festival på stora scenen.

17:35 Zingeray – En jiddisch sing-along Fyra av 
Sveriges främsta  jiddischsångare och klezmermusiker delar 
scen med  en Zingeray som Kungsan aldrig skådat tidigare. Kom, 
lyssna och sjung med Anne Kalmering, Sofia Berg-Böhm, Jimmy 
Friedman, Nils Harning, Peter Bothén och Jerry Adbo. Texter finns.

18:20 Carina Henriksson med Band “Rajaton” Gränslöst 
och Genrelöst. Lokalt och Globalt. Folk, Klassiskt, Rock, TangOperA. 
GlesbygdsDivan med Vänner sjunger i Moll och Skapar i Dur. 

19:05 Elin Teilus Sångerska och jojkare med rötter i 
skogssamiska Udtja. En ny stjärna på Sápmis gnistrande himmel, 
en naturkraft från de fria vidderna, med sin unika närvaro och 
magiska röst väcker hon norrskenets dans och jordens urkraft.

19:50 Hannele Iivonen & Scherzando Hannele är känd 
för sina välbesökta konserter med sitt Scherzando. Repertoaren 
består av handplockade finska klassiker, sånger ur hjärtat.

20:35 Mónika Lakatos and the Gipsy Voices Ännu 
en gång har vi äran att ha den världsberömda artisten Mónika 
Lakatos på 5 Folk Festival. Nu med ett nytt band. Mónika är 
förtrollande med sin kraftfulla och tonsäkra röst. Ett måste för er 
som älskar ungersk olah-romsk musik. Konserten görs i 
samarbete med ungerska ambassaden i Stockholm.


