
Med en lång och fantastisk bakgrund som nyckelharpist har den 
musikaliska talangen Peter ”Puma” Hedlund rest världen runt med 
sitt instrument. Med turnéer från Japan till USA via ett antal länder i 
Europa har Peters musik under flera decennier uppskattats av oräkne-
liga konsertbesökare.

Av 700 sökande fick just Peter Hedlund uppdraget som vårt distrikts allra 
egna musiker. Det innebär att han kommer att genomföra 15 konserter, fyra 
workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i 
Gävleborg. 

Boka Peter till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hans konsert helt kostnadsfritt, och dessut-
om kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén finansieras 
helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Perioden för turnén är 
från denna höst till och med juni nästa år.

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
nyckelharpisten Peter Puma Hedlund

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Peter:

     peter@peterhedlund.com
        www.peterhedlund.com         
                              070-440 51 02

Peter kommer att berätta om de gamla spelmännen och deras påverkan på dagens svenska folkmusik. 
Det blir anekdoter och skrönor om spelkamrater, kända och okända, blandat med låtar från när och 
fjärran.

En av Sveriges främsta spelmän på kromatisk nyckelharpa
Som tonåring erhöll han Zornmärket i silver och kan sedan dess nämna sig själv som Riksspelman, och 
2010 hedrades Peter med den mest prestigefyllda folkmusikutmärkselse som finns, nämligen Zornmär-
ket i guld ”För mästerligt, briljant och traditionsmedvetet nyckelharpospel”. 

Med rätta stolt över sin position inom den svenska folkmusiken vidgar Peter gradvis nyckelharpans 
uttryck. Även i sin roll som lärare har han möjlighet att påverka och lämna sitt bidrag till den nya genera-
tionens nyckelharpister. Peters ton påminner oss om äldre tider med inspiration från spelkamraten och 
legendaren Eric Sahlström, och han har spelat med framstående artister som Alice Babs, Thore Skogman 
och Benny Andersson. 

PS. Artisten kommer under turnén ha med sig egen enklare ljudanläggning, men behöver en stol utan armstöd, fika samt ett rum 
att byta om i.

Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter och workshops i 
respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne
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