
PROGRAM FÖR

NATIONELLT FESTIVALMÖTE  
MED THE SWEDEN FESTIVALS 
NORRKÖPING 27-29 MAJ

Välkommen till Sweden Festivals ”Nationella Festivalmöte” som är 
en manifestation för att främja festivalen som kulturbärare och 
arrangörsform.

Det är också ett sätt att peppa och inspirera våra festivalarbetare till att 
komma igång igen efter pandemins nedstängningar och att våga satsa 
på nytt. Vi bjuder på ”The Sweden Festival” med högklassiga konserter 
som kurerats i samarbete med några av våra medlemsfestivaler. Det 
blir startpunkten för sommarfestivalerna som kör igång den 1 juni med 
Stockholm Early Music Festival. 

Manifestationen samarrangeras med MAIS 
(Musikarrangörer i Samverkans) Regionala 
Arrangörsträff som innehåller en mycket 
intressant seminarieserie kring aktuella 
arrangörsfrågor med fokus på återstarten. 
Regional värd och medarrangör är 
Östgötamusiken som vi tackar för stöd och 
support.

 

Peter Eriksson, ordförande
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PAUS VÄRMEKYRKAN 28 MAJ 19.00

MATS & MORGAN DUO
Morgan Ågren är en Grammy-prisbelönt 
trumslagare på båda sidor om Atlanten. 
2010 fick Morgan den hedervärda titeln 
”bästa fusionstrummis” i Modern Drummers 
läsareundersökning. 1981 hittade han sin 
livslånga musikaliska partner, den blinde 
keyboardisten Mats Öberg och sedan dess har 
de kontinuerligt samarbetat.

Mats fick nyligen en Grammis tillsammans med 
Lena Willemark och Jonas Knutsson och verkar 
med egen trio, solo och andra konstellationer.

Trots sina framgångsrika individuella karriärer 
har fundamentet för dessa två eminenta 
musiker alltid varit att spela tillsammans i 
Mats/Morgan Band och 2021 firade duon 40 år 
tillsammans. 

Det går inte att undvika att nämna kopplingen 
till Frank Zappa som de gästade 1988 när han 
gjorde sitt sista gig i Stockholm. Efter detta bjöd 
Zappa svenskarna att delta vid två ytterligare 
projekt i USA. ”They played unbelievably, just 
unbelievably.”– Frank Zappa. I samarbete med 
Umeå Jazzfestival och Östgötamusiken.

Mats Öberg – keyboard, munspel och röst  
Morgan Ågren - slagverk och elektronik

Biljetter: louisdegeer.se/evenemang 
Medarrangör: Jazzklubben Crescendo.

HÖRSALEN 27 MAJ 19.30

LATINO TIME

LATINOBAROCK: ENSEMBLE VILLANCICO
”Bara några decennier efter att Columbus anlände till 
Amerika 1492 kunde man höra indianska gosskörer sjunga 
europeisk polyfoni i Mexikos och Guatemalas nybyggda 
katedraler – på aztekernas språk! Med tiden förvandlades  
den västerländska musiktraditionen på kontinenten till 
något nytt – till en unik multikulturell sammansmältning av 
europeiska, indianska afrikanska ingredienser. Välkommen 
att upptäcka denna folkligt betonade ”Early World Music” med 
medlemmar ur Ensemble Villancico under ledning av Peter 
Pontvik. Ensemblens klara, homogena klang, de lidelsefulla, 
rytmiska tolkningarna har vunnit internationell genklang. 

I samarbete med Stockholm Early Music Festival. 

LATINOGITARR: DUO SIQUEIRA LIMA
Med utsökt timing, finslipad teknik och enastående 
musikalitet är varje konsert med Duo Siqueira Lima en 
upplevelse. De har en unik utstrålning på scen och att se en 
konsert med duon är något alldeles särskilt. Uruguayanska 
Cecilia Siqueira och brasilianske Fernando Lima möttes på en 
internationell gitarrtävling i Brasilien år 2001. När juryn inte 
kunde enas om en vinnare fick de dela på förstapriset. Året 
därpå bildade de Duo Siqueira Lima. New York Times har 
beskrivit deras spel som ”lika detaljerat som ett Fabergéägg”. 
Ett måste för gitarrentusiaster och alla vi andra. I samarbete 
med Uppsala Gitarrfestival.

Cecilia Siquera – gitarr, Fernando Lima – gitarr. 

Biljetter: tickster.com  
Medarrangör: Annan Musik Norrköping.



VÄRMEKYRKAN 28 MAJ  22.00

ALL MY FRIENDS ARE STARS BAND!
Föreställ dig bara att få se kommande 
stora superstjärnor uppträda innan de slår 
stort! All My Friends Are Stars Music Festival 
är oförglömlig, där magin händer ”All My 
Friends Are Stars, Just Not Famous Yet.” är en 
uppenbarelse som festivalgrundaren Americk 
Lewis fick när han kom till Göteborg från New 
York City 2011 och blev imponerad av alla 
oupptäckta talanger staden hade att erbjuda. 
Tillsammans med Nicholas Sosin och vänner 
bestämde de att det måste bli en festival för 
att visa upp talangen som finns där!

Här får vi höra All my Friends are Stars Band 
med rötter i Hip-Hop och Soul med texter 
som tar ställning i aktuella frågor som klimat, 
jämställdhet och fred. 

I samarbete med All my Friends are Stars 
Music Festival.

Americk Lewis – sång, rap, Nicholas Sosin 
sång, gitarr, med flera

Biljetter: louisdegeer.se/evenemang/

HÖRSALEN 29 MAJ 12.30 
NATALYA PASICHNYK
Natalya Pasichnyk, är en 
konsertpianist från Ukraina 
som nu bor i Stockholm. Prisbelönt med hela världen som 
konsertarena har hon också engagerat sig i den Ukrainska 
musik- och kulturhistorien i skuggan av rysk-sovjetisk 
dominans. Nyligen medverkande i SVT’s ”Kulturstudion”. 

Natalya Pasichnyk – en mästare vid pianot.

DUO JULIA & THEO
Theo Hillborg och Julia Isaksson födda 1996, började spela 
tillsammans 2017 under sin studietid på Royal Academy of 
Music i London. Julia har fortsatt sina studier i London med 
masterutbildning medan Theo har flyttat hem till Sverige för 
masterutbildning vid Kungliga Musikhögskolan. 

De har redan utvecklat en stor repertoar och framträtt 
både i Storbritannien och Sverige. Duon blandar genrer 
som folkmusik, jazz, klassisk och modern musik. Ifjol vann 
de Kammarmusikförbundets första pris i ”Ung & Lovande” 
vilket inbegriper en Sverigeturné hösten 2022. Vi får smaka 
på musik av bl.a. Chick Corea, Astor Piazzolla och Takashi 
Yoshimatsu. I samarbete med Västmanlands-musiken och 
Kammarmusikförbundet.

Theo Hillborg - saxofon, Julia Isaksson – piano

Biljetter: ticketmaster.se 
Medarrangör: Annan Musik Norrköping.

13.30 LUNCH

DUO JULIA & THEO



VINGEN LOUIS DE GEER 28 MAJ

11.00-12.00 Registrering och lunch.

12.00 MAIS OCH Norrköpings kommun hälsar 
välkommen, praktisk information.

12.30 RMS; Östgötamusiken, Scenkonst Sörmland och 
Västmanlandsmusiken informerar om aktuella frågor.

13.45 Chinaski Nymark och Karl Tiderman 
Kulturutveckling VGR med Jesper Westermark, 
Kontaktnätet, ger senaste nytt från ”På Turné” med 
särskild inriktning på populärmusik och kunskapsturné.

13.45 Audrey Brisack, European Festivals Association 
(EFA) (bilden) presenterar verksamheten och framför 
allt projektet European Festivals Fund for Emerging 

Artists. Kai Amberla ger en inblick i 
Finland Festivals.

15.30 Jakob Eknor informerar om 
Kulturrådets verksamhets- och 
krisstöd.

Linda Zachrison, kultur departe mentet 
informerar om utredningen ”Från kris 

till kraft” och om återstarten av Kulturlivet.

16.30 Paneldebatt och 
frågestund kring återstarten 
med Kulturrådet, 
Kulturdepartementet, RMS, 
på Turné och Norrköpings 
kommun. 

18.00 Gemensam middag i Värmekyrkan.  
Värd: Norrköpings kommun. 

29 MAJ

09.00 Sandra Wall Norrköpings kommun berättar om 
Unesco Musikstad och återstartspaket. 
Future Echoes Showcasefestival och All My Friends are 
Stars Festival kring lovande artister.

10.00 Hållbara konserter/festivaler, Live Green. Louise 
Lindén och Annika Minkova.

11.00 Bikupor och genreövergripande 
diskussioner. 

12.00 Summering och tankar kring framtiden.

12.30 Avslutande lunchkonsert.

13.30 Lunch
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LINDA ZACHRISON

Kontakt: Erik Palm, verksamhetsledare, erik@mais.se 
www.mais.se    www. swedenfestivals.com

Välkommen till årets första Regionala arrangörsträff 
med syftet är att fokusera på ideella arrangörer och 
att möta deras behov mer specifikt. MAIS-förbunden 
Svensk Jazz, RFoD, Kammarmusikförbundet och RANK 
har sedan 2019 drivit Regionala arrangörsträffar i 
samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet. 
 

Initiativet har växt och från och med i år genomförs 
de av MAIS i samarbete med medlemsförbunden och 
vänder sig till musikarrangörer inom alla genrer. Viktig 
part är Regional musik Sverige RMS. MAIS målsättning 
är att kunna genomföra fyra årliga träffar så att hela 
Sverige blir delaktigt. Vi kan dessutom bidra till möten 
och kunskapsöverföring mellan unga och gamla 
arrangörer och mellan olika typer av arrangörer.  
 
Till hösten planeras ytterligare två regionala 
arrangörsträffar den ena i Väggarp, Eslövs kommun 
16-17 september och den andra i Sundsvall 19-20 
november.  
 
Johan Redin, ordförande och Thuva Härdelin,  
vice ordförande MAIS

PROGRAM FÖR


