Artistförslag till bygdegårdar från Musikcentrum
Här är ett urval av artister ur Musikcentrums breda artistutbud. Vi tänker att de passar
utmärkt på små och medelstora scener, som kanske har begränsad teknik, för att det
ska vara enkelt för både artister och arrangörer att göra en lyckad kväll.

Musikcentrum Öst
Lamine Cissokho
Lamine spelar den 22-strängade afrikanska harpan kora och är
en unik scenpersonlighet. Hans konserter bygger på en nära,
känslomässig och humoristisk publikkontakt där berättelser från
Senegal, sång och nya elektroniska sätt att använda det
uråldriga instrumentet gör Lamines konserter till en helt unik
upplevelse för alla åldrar.
Lamine är ättling till en familj av Mandingo grioter från Senegal,
en familj av välkända musiker vars traditioner går tillbaka till
1400-talet. Varje familjemedlem bevarar deras musikaliska arv
genom att överföra sin kunskap och sina musikaliska talanger
till nästa generation. En hundraårig sång- och berättartradition
av suggestion som tagit Lamine på turnéer och till festivaler
över hela världen.
Webbsida: https://musikcentrumost.se/artist/lamine-cissokho
Kontakt: sewamusicpro@gmail.com

Varieté Velociped
Brahms på cykel
Brahms på cykel är en makalös kabaré som gjort succé i många
länder. Med kreativiteten i högsätet får vi följa de tre musikerna
på en resa, där ljuv musik uppstår på de mest oväntade sätt vardagliga föremål blir till musikinstrument, som lockar fram
humor, glädje
och poesi. Att Brahms ungerska dans på en elförstärkt, gammal
rostig (men välstämd!) cykel. Det låter plötsligt som ett helt
karibiskt steelband. Och klassikern “Till havs” blir , med
publikens medverkan, en storm som ingen sett maken till.
Multimusikerna Erik Petersén, Bengt Johansson och Svante
Drake är en obeskrivbar combo av virtuositet och musikglädje,
“Här skapas musikmagi!” (Norrbottenskuriren)
"Dessa galna svenskar är fulländade musiker.” (Westdeutsche
Allgemeine)
Webbsida: https://musikcentrumost.se/artist/variete-velociped
Kontakt: petersenmusik@yahoo.se

Vanja Modigh
Med sina rötter i svensk folkmusik väver a-capella-trion Vanja
Modigh in element och influenser från hela världen i sin
repertoar. En konsert med Vanja Modigh bjuder på vackra,
kraftfulla, nordiska folksånger, georgisk polyfoni, kärnfull
amerikansk old time samt egenkomponerad musik. Trion tar
med sig det färgrika norrskenet i sin musik och skapar en
alldeles egen, unik ljudbild.
Vanja Modigh är aktuell med sitt kritikerrosade debutalbum
”Vocal Tradition” som släpptes under 2021.

"Det bästa av de i grunden ganska olika traditionerna vävs med
varje rösts säregna karaktär ihop till den vävnad som är Vanja
Modigh, som badar våra sinnen i en oförglömlig
gåshudsframkallande eufoni." Luise Rube, LIRA
Vanja Modigh är: Anna Larsson, Vilja-Louise Skough Åborn &
Katarina Söderlund
Webbsida: https://musikcentrumost.se/artist/vanja-modigh
Kontakt: katti.soderlund@telia.com

Anders Stävarby
Anders Stävarby - vissångare & gitarrist med en rik
Frödingrepertoar och ett fullödigt Bellmanprogram. Anders
framför även Cornelis, Taube och andra visdiktare samt sina
egna mycket omtyckta visor.
Anders personliga vistolkningar till ett lysande gitarrspel
kombinerat med en stark scennärvaro, gör honom till ett
toppval för en visafton. Anders Stävarby berättar och berör - på
riktigt.
Anders erbjuder program för alla människor som önskar
upplevelser med kvalitet och mening, i stora och små
sammanhang; café- program, viskvällar, festivaler och liknande.
För daglediga, eller kanske vid mysiga "kura skymningskvällar"
- allt efter arrangörens vanor, behov och önskemål.
Webbsida: https://musikcentrumost.se/artist/anders-stavarby
Kontakt: lightbay@telia.com

Musikcentrum Väst
Anna Heikkinen & Längtans Kapell
Anna Heikkinen & Längtans Kapell söker genom sina tolkningar
av den finska tangon efter historia och rötter.
Med finska och svenska texter, dragspel, saxofon och cello, letar
de efter sitt eget Satumaa, sitt eget Sagoland, och väver en
längtans väv av toner och ord.
Webbsida: https://www.mcv.se/artister/langtans_kapell/
Kontakt: langtanskapell@gmail.com

Hellströmska kapellet
Hellströmska Kapellet presenterar ” Je ne regrette rien!”, en
musikalisk resa från lilla Gråbo till metropolen Paris. Sonya
Hedenbratts humoristiska Göteborgshistorier och sånger blandas
friskt med allsång i Köpenhamn och Jaques Brels chansoner på
ölkafé i Berlin. Vi möter våren i Paris, till toner av dragspel och
ljudet av klackar på Champs Elysée. ”Den lilla sparven” lämnar
oss till slut i eftertankens kranka blekhet i en fransk vals,
omsluten av poem från fantasins verklighetsarbetare Mauritz
Tistelö.
Webbsida: https://www.mcv.se/artister/hellstromska-kapellet/
Kontakt: info@alsjostudio.com
Erik & Magnus
Sånger från en svunnen tid, lika aktuella just idag som när
sångerna en gång skrevs.
Lustiga och sentimentala. Politiska och romantiska. Här utlovas
en underhållande och berörande show med sånger från
vevgrammofonens tid, med koreografi, stämsång och
dramatiska gestaltningar. Duon gör sig otroligt bra både live och
i bild!
Webbsida: https://www.mcv.se/artister/erik-och-magnus/
Kontakt: magnus.pettersson68@gmail.com

My Quiet Companion
Med tre gitarrer, mandolin, dobro, stompboard och stämsång
skapar de närvaro och sväng.
My Quiet Companion har funnits sedan hösten 2012, då de
spelade in Sofia Ekbergs debut-EP. Ett första lyckosamt möte
som lett till turnéer och workshops både i Sverige och
utomlands. Med tre gitarrer, mandolin, dobro, stompboard Du
kan kan luta dig tillbaka och lyssna till låtarnas historier…
My Quiet Companion släppte sin självbeti tlade debut-CD hösten
2015.
Webbsida: https://www.mcv.se/artister/my-quiet-companion/
Kontakt: patrick@patrickrydman.com

Musikcentrum Syd
Celia Linde
Celia Linde är internationellt verksam gitarrist, och kompositör.
Hon har uruppfört verk av flera av våra mest framstående
tonsättare däribland, Sven David Sandström, Tommie Haglund,
Gunnar Valkare, Staffan Storm, Reine Jönsson, Per Nörgård,
Peter Lindroth, Bobby Scott, Thiago den Mello m.fl.
Hon har även uppmärksammats internationellt för sina
kompositioner för gitarr. På hennes senaste album Shades in
Blue finns flera av hennes kompositioner representerade.
Webbsida: https://www.musikcentrumsyd.se/artister/celialinde
Kontakt: lindecelia03@gmail.com
Hialøsa

Hialøsa är en trio som spelar musik från Skåne. Gruppen består
av Alva Bosdottir på fiol, sång och fotstamp, Malte Zeberg på
kontrabas, sång och fotstamp och Love Kjellsson på sång,
oktavfiol och fotstamp.
Trion är för närvarande aktiv med konserten ”Scanian very old
pop”, som bygger på traditionellt musikmaterial, fragment,
sånger och nya kompositioner. Disruptivt, traditionellt och ärligt.
Musiken drivs av fotstamp, intensiva fioler och en rytmisk bas,
energiskt och alltid skiftande. Sånger om livet och döden,
minnen av ett förflutet blickande mot framtiden.
Webbsida: https://www.musikcentrumsyd.se/artister/hialosa
Kontakt: hialosamusic@gmail.com

Thomas Wiehe
Thomas Wiehe sjunger egna sånger från sin femtioåriga karriär.
Om naturen, kärleken, friheten, själens eviga längtan och
världen – stora frågor, små sånger. Både hjärta och smärta,
måne och Skåne. Både moll och dur, ur och skur…
Thomas Wiehe är artist och låtskrivare med ett mångsidigt
musikaliskt förflutet. Han har en musikaliska katalog innehåller
18 album och 12 musikföreställningar. Han har framfört sina
sånger i hela Skandinavien och medverkat i och medproducerat
flera radio- och TV-program.
Webbsida: https://www.musikcentrumsyd.se/artister/thomaswiehe-visprogram
Kontakt: thomaswiehe1@gmail.com
Trio Wolski
Trio Wolskis musik är en mix av traditionella nordiska
folkmelodier och egna kompositioner. Genomarbetade
arrangemang varvas med fria improvisationer och med deras
instrumentsättning skapar de musik som ständigt skiftar i
dynamik och intensitet. Gruppen har sin bas i folkmusiken men
det har inte hindrat dem från att bryta traditionen och ge
konserter utanför den traditionella folk- & världsmusikscenen.
Webbsida: https://www.musikcentrumsyd.se/artister/triowolski
Kontakt: triowolski@gmail.com

