
När Stina Hellberg Agback var sju år kryssade hon spontant i den 
lilla rutan för ”harpa” på den kommunala musikskolan i Uppsala. Då 
visste hon inte att detta var starten på en livslång kärlek till harpans 
änglalika, majestätiska, mjuka men också suggestiva uppenbarelse.

Numer är Stina en utbildad harpist vid Kungliga Musikhögskolan, Trinity 
College of Music i London och Berklee College of Music i Boston. Under åren 
har hon bland annat spelat med Laleh, Tomas Ledin, Blåsarsymfonikerna, 
Uppsala Kammarorkester och inte minst med de egna banden SHA3K, Namna, 
Hexabit och Utopidepartementet. 

Av 700 sökande fick Stina uppdraget som vårt distrikts allra egen harpist. Det 
innebär att hon kommer att genomföra 15 föreställningar och fyra workshops 
(varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i Uppsala län.

Uppsala bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
harpisten Stina Hellberg Agback

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Stina:

           stina.harp@gmail.com
         www.stinahellbergagback.com                                    
                              076-239 29 12

Boka Stina 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.

Om föreställningen In kom en harpa
I denna föreställning får ni följa med på Stinas egen musikaliska harpresa genom musik som både stryker 
medhårs och utmanar. Det kommer att spelas klassisk musik, jazz- och popmusik med en höjdpunkt i 
60-talets mest utmanande verk med Berios ”Sequenza” för soloharpa. Tanken med ”In kom en harpa” är 
att bjuda på en mångsidig harpupplevelse, men också sprida kunskapen och bredden av detta mytom-
spunna och helt fantastiska instrument. 

PS. Till föreställning behövs 220V uttag, rum för ombyte samt tilltugg och ett mål mat. Stina tar med eget PA. 

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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