
Med glimten i ögat och fötterna i folkmusikmyllan har Susanne 
Lind i drygt 25 år turnerat Sverige runt med sina folksånger, histori-
er och spelmanslåtar. Snart är det äntligen dags för den turné som 
ska ta henne genom Skaraborg med sin skönsång, fiol och gitarr.

Av 700 sökande fick just Susanne uppdraget som vårt distrikts allra 
egna musiker. Det innebär att hon kommer att genomföra 15 konserter, fyra 
workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i Skara-
borg. 

Boka Susanne till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hennes konsert helt kostnadsfritt, och 
dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén 
finansieras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Perio-
den för turnén är från denna höst till och med juni nästa år. 

Skaraborgs bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
musikern Susanne Lind

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Susanne:

      susanne@fiolind.se       
          www.fiolind.se/   
                073-052 13 14

Mångfacetterad och prisbelönt musiker
Susanne är musikhandledare och har sedan 1995 frilansat som musiker med folkmusikkonserter i olika 
konstellationer. Dessutom har hon bland annat tack vare sina barnföreställningar tagit emot Framtids-
priset på Folk- och världsmusikgalan för sitt arbete med folkmusik för unga. Med många strängar på sin 
lyra går det även att nämna komponering av teatermusik, produktion av musikradioprogram, kursledare 
i fiol, folksång och scenisk framställning, fortbildningar för personal inom skola och omsorg med mera.

Ta tillfället att boka denna unika kulturupplevelse genom att anmäla intresse så fort som möjligt. Passa 
även på att träffa Susanne Lind under vårt distriktsmöte i Bergs bygdegård lördagen den 19 november.

PS. Susanne tar på turnén med egen teknik och det enda som behövs är ett 220V eluttag samt fika till artist.
 

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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