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”In the spirit of Lars Gullin”
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PROGRAM

EMMABODA

Välkommen
till Folk- och Jazzdagarna ”In the spirit of Lars Gullin”.
Vi fångar upp tråden från Emmaboda jazzfestival som växte sig
stor under 70- och 80-talet i
vilken Lars Gullin, som boende
i trakten, blev ett självklart nav.
Vad passar bättre
än att vid
40-årsminnet av hans
bortgång
låta musik i
jazz- och folkton klinga från
Mundekullas vackra konsertsal
och ut över de natursköna
ängarna. Både dag och kvällstid
erbjuds workshops för såväl
barn som vuxna, konserter med
artister på högsta nationella
nivå, föreläsningar, utställning,
familjekonsert, yoga och musikteaterföreställning. Caféet och
restaurangen är öppen hela
helgen. Biljetter till programpunkterna finns i olika prislägen
samt helgbiljetter.
Boka tidigt-rabatt före 29 maj.
Olika boendealternativ finns.
www.mundekullajazz.se
info@mundekulla.se
Tel 0471-50450.

och på festivalen i Emmaboda på
60/70-talet. De inleder helgen
med jazz och folkton tillsammans
med unga gitarristen Daniel
Svensson och sångerskan
Gunnel Mauritzson från Gotland,
uppmärksammad för sina personliga tolkningar av Gullins musik.
Georg, Jan och Gunnel är alla tre
tidigare mottagare av Gullinstipendiet.
Invigningstalare: Mailis Gullin.
I samarr med
Emmaboda Live Jazz
Fredag kl 19.00

timmar på sång eller valfritt instrument
få leka med musik, improvisera i
jazz- och folkton på ett sätt så alla
kan delta. Ledare: Malin G Thunell,
Johanna Nolgård och Rickard Jokela.
Lördag kl 14-18

Historisk återblick
Per Melin visar bilder och berättar
om Musik I Emmaboda 1968-1985.
Lördag 14-14.30 (Fri entré)

Mundekulla runt
Berndt Elmberg gör en rundvandring
på 45 min och visar solceller, lerhus,
utsiktstorn, vikingastugor, skogskyrka,
vildmarksstig, lövträdspark...
Lördag 16.45 (Fri entré)

Blekinge Jazz
& World Band

Malin Foxdal - voc
Niclas Höglind - g
Kristofer Johansson - dr
Mattias Welin - b
Magnus Zetterlund - mandolin

Niclas Höglind och Kristofer
Johansson från Länsmusiken i
Blekinge tar i denna konsert med
sig sina lärarkollegor från jazzkursen på Bräkne Hoby folkhögskola (19-23/6) och vi utlovar en
spännande konsert med inslag
av både modern jazz, folkton och
improvisation.
Fredag kl 21.00

Astrid Lindgren för
hela familjen

Jan Allan - tp
Gunnel Mauritzson - voc
Georg Riedel - b
Daniel Svensson - g

De svenska jazzlegendarerna
Jan Allan och Georg Riedel har
medverkat i Lars Gullins band

Solo Together
Musik från loge och fäbod till
jazzklubb. Fria improvisationer blir till låtar i nuet.
Söndag kl 11.00

Isabella Lundgren
& Carl Bagge trio

Georg Riedel med vänner gör en
”sjung med-konsert” med flera av
Georgs älskade tonsättningar av
Astrid Lindgrens sånger; Idas sommarvisa, Emils opponer-visa m fl.
Lokal barnkör medverkar.
Lördag kl 12.00

Sångworkshop
Svensk folksång och jojk med
Gunnel Mauritzson och Elin Teilus.
Lördag kl 15-16.30

Ungdomsworkshop
För ungdomar 12-19 år arrangerar vi
en möjlighet att under några intensiva

Big Band
Emmaboda

under ledning av Bernd
Frey. Vi är stolta att kunna
bjuda på en riktig storbandskonsert i toppklass.
Med naturlighet, mognad och
Bandets medlemmar är
ett allvar som står i kontrast till
från 14-70 år!
hennes unga yttre tar sig Isabella Söndag kl 12.00
Lundgren an såväl gamla jazzstandards som egna nyskrivna
alster med en så övertygande
bravur att alla måste öppna sina
hjärtan, dra på smilbanden och
låta armarna knottras.
Introduktion: Christer (Emmaboda Live Jazz), Freddy Gustafsson
(Falkenbergs jazzfestival).
Lördag kl 19.00
Isabella Lundgren - voc
Carl Bagge - p
Niklas Fernqvist - b
Daniel Fredriksson - dr

Folkmusikalen
Hemstannarna

Jan Allan - visar unika bilder,
berättar om turnélivet och spelar
några melodier tillsammans med
Georg Riedel - bas.
Lördag kl 11.00

In the spirit of
Lars Gullin

SÖNDAG 19 JUNI
Malin G Thunell - voc
Rickard Jokela – bas
Johanna Nolgård - fiol

LÖRDAG 18 JUNI
Min musik och
50-talet i bilder

FREDAG 17 JUNI

sätt att minnas det levande.
Lamine Cissoko är inspirerad av
den enorma rikedom av musikaliska traditioner i Senegal. Han
sjunger på mandinka, wolof,
franska och svenska och hans
imponerande, uttrycksfulla röst
fångar åskådarna. Peter Elmberg
har i sin breda repertoar även
musik sprungen ur sina resor till
Senegal.
Lördag kl 21.00

Elin Teilus &
Lamine Cissokho

Elin Teilus - voc
Lamine Cissokho - kora
Thomas Eidrup - sx
Peter Elmberg - voc, g
Lars M Österberg - p
Lördagkvällen avslutas med
magiska uttryck från jojk till
västafrikansk koramusik.
Elin Teilus är sångerska och
jojkare med rötter från Udtja,
Jokkmokk. Du får möta kallkällans klara vatten, vindens sus
och renarnas kallande i jojkens

Mundekullas egen musikal
framförs i Amfiteatern (inomhus vid regn). Mundekulla
är beläget 5 km från Vilhelm
Mobergs hemby och musikalen
handlar om Karl-Elof och
Maria som ställs inför valet att
resa eller stanna kvar då upp
till hälften av befolkningen i
trakten emigrerade.
Söndag kl 14.30

Thubanon
Avslutningskonsert i Älmeboda
kyrka med jazzbandet Thubanon i
samarr med Älmeboda församling
och Emmaboda Live Jazz.
Söndag kl 17.00
(Valfri kollekt)

www.mundekullajazz.se

