
Med vackra melodier och grova texter tar gruppen Våtmark tag i 
den mest tabubelagda traditionen i svensk folkmusik, nämligen 
snuskvisor och fulvisor. Genom härlig stämsång och svängigt 
ackompanjemang bjuder Nina Grigorjeva och Sandra Berggren alla 
nyfikna öron på en rolig, spännande show med både gammalt och 
nytt material som är skrivet av och om kvinnor.

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

Boka Våtmark till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka deras 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.

Västerbottens bygdegårdsdistrikt presenterar stolt duon 
Våtmark med Nina Grigorjeva och Sandra Berggren

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Våtmark:

   vatmarkmusic@gmail.com
       www.vatmarkmusic.com       
                  076-631 75 85

Två stämningshöjare med glimten för ful- och snuskvisor
Nina och Sandra är två stämningshöjare med stort intresse för historia och tradition. Med en gedigen 
utbildning från Musikhögskolan i Stockholm har båda utvecklat en stor bredd inom folkmusik, klassisk 
musik, jazz- och populärmusik. Duon Våtmark har funnits i över fem år och spelat på festivaler så som 
Umefolk och Kalottspel i Norge, men också på folkhögskolor, kaféer och andra kulturscener.

Under 2021 tilldelades duon Musikverkets projektbidrag för att träffa andra traditionsbärare, och under 
2022 fick de även Statens kulturråds återstartsbidrag för att göra en ungdomsföreställning med ful- och 
snuskvisor. Sist men inte minst kommer Våtmark att under hösten släppa en EP med både nytt och gam- 
malt material från deras uppåt tre timmar långa repertoar.

PS. Till föreställning behövs 220V uttag, förlängningssladd, två armlösa stolar och om finns en ljudanläggning/PA 
(annars tar Våtmark med). Även fika till artister samt rum att byta om i. Till workshops behövs stolar, bord och frukt/ 
fika till deltagarna.
 

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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