
Med en lång erfarenhet har musikern och folksångerskan Ulrika 
Gunnarsson rest med folkmusik, dans och fiolspel från Kina, 
Sydafrika och USA till Ljungby, Lädja och Ljuder. Via studier på 
Raulandsakademiet i Norge, Musikhögskolan i Malmö, Universitetet i 
Limerick på Irland och hem till Småland igen har hon upptäckt och lärt 
sig gömda musikskatter. 

Med hjälp av arkiven har hon under lång tid återupptäckt småländska visor, 
som hon sedan med glädje fört tillbaka till folket genom konserter, kurser och 
utgivna skivor. Av 700 sökande fick Ulrika uppdraget som vårt distrikts egen 
sångerska. Det innebär att hon kommer att genomföra 15 konserter och fyra 
workshops (varav två för vuxna och två för yngre) på bygdegårdar i Kronoberg.

Kronobergs bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
musikern och folksångerskan Ulrika Gunnarsson

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Ulrika:

   ulrika.signhild@gmail.com
    www.musikcentrumost.se                        
                              073-052 21 68

Boka Ulrika 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. Perioden för turnén är från denna höst till och med juni nästa år.

Om konserten I takt med trakten
Denna konsert bygger på lokala musikskatter. Utifrån de bygdegårdar som bokar kommer Ulrika att söka 
upp visor och låtar som hör till bygden. Därmed blir varje konsert helt unik och kommer innehålla ett par 
låtar/visor från närområdet, som fylls på med repertoar från övriga Kronoberg. Med hjälp av tramporgel, 
cittra och sång kommer Ulrika berätta historier om musiken och dess traditionsbärare. Det blir visor, 
koraler, vaggvisor, sånglekar, trallade valser och polskor. Längd ungefär 60 minuter, antingen med fika-
paus i mitten eller kanske som soppkonsert, där konserten blir efterrätten (upplägg flexibelt).

Workshops
Med sin långa erfarenhet från undervisning inom folklig sång kommer Ulrika erbjuda en mängd av olika 
workshops. Dessa skulle exempelvis kunna innehålla sångteknik, prova trall, stämsång, lokala visor eller, 
om så önskas, folklig dans. Ulrika har helt enkelt en stor kappsäck med pedagogiskt material att ta ur och 
workshop kan skapas utifrån önskemål och målgrupp. Ungefärlig tid 1–1,5 timme. 

PS. Till konsert behövs höj-/sänkbar pianopall eller stapelbara stolar utan armstöd, ett mindre fyrkantigt bord för cittra, ca 
60x60 cm, gärna ljus- och ljudanläggning (annars tar Ulrika med en mindre variant) och storlek på scen minst 3x2m. Ulrika tar 
med mik + stativ samt ljusstake med levande ljus. Även ett mål vegetarisk mat önskas. Bygg-/rivtid 1 timme, samt en bärhjälp.

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, föreställningar 
och workshops i respektive hemdistrikt. med stöd från

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