
Under sin långa karriär har Josefina Paulson turnerat över hela 
världen med sin nyckelharpa, blivit tilldelad titeln riksspelman, 
nominerad till årets artist vid ”Folk och Världsmusikgalan” och inte 
minst fått titeln som världsmästare i modern nyckelharpa. Hon har 
tack vare sina västmanländska rötter även utvecklat en djup kunskap 
inom den regionala traditionella musiken. 

Av 700 sökande fick Josefina uppdraget som vårt distrikts egna musiker. Det 
innebär att hon kommer att genomföra 15 föreställningar och fyra workshops 
(varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i Västmanland.  

Boka Josefina till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hennes föreställning helt kostnadsfritt, 
och dessutom 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.

Västmanlands bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
musikern och producenten Josefina Paulson

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Josefina:

contact@josefinapaulson.se
        www.josefinapaulson.se                  
                             073-023 40 30

Berättarföreställning med folkmusik efter Ellen Lagergren
Detta är en föreställning med lokalproducerad musik som värnar kulturarvet i Västmanland, och handlar 
om en spelman/kvinnas röst som ekar genom historien och klingar åter i vår tid. Året är 1930 och det är 
Ellen Lagergren (1882–1966) som sitter vid ratten och tar oss runt för att besöka och lära känna några 
spelmän och kvinnor i bygden. Ellen var kvinnlig spelman och estradör med en djup passion för bevaran-
det av den ”gamla” musiken. 

Föreställningen möts i kärleken för folklig kultur, folkdräkter, folkmusik och berättelser om väsen och 
folktro. Dessutom med länken till vad det innebar att vara en kvinnlig spelman i mellankrigstid samtidigt 
som tvättmaskinen tågande in i det svenska folkhemmet. Musik och ord framförs av Josefina själv, och 
längden är 45–60 minuter plus 20 minuter fikapaus i mitten. 

Workshops
Under workshops för de yngre erbjuds en barnföreställning, och för de något äldre en låt- och 
sångworkshop med fokus på den regionala låtskatten. 

PS. Till föreställning behövs tre stolar utan armstöd och med plan stolsrygg. Josefina spelar gärna akustiskt och tar med egen 
ljudanläggning om nödvändigt. Vid behov av hörselteknisk utrustning/hörselslinga sköts detta av bygdegården.

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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