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Fredag 5 juli
19.30 Heléne Nyberg, piano Thomas Enroth

(Kumlinge kyrka)

Helene turnerar runt i hela norden med sin musik. Hennes största succe är sången Till en fader som
Thomas enroth skrev musiken till och lasse Berghagen texten.
Helene har sedan 2013 varit arist på heltid. Förra året gav hon ut sin 9 cd. Nu i sommar kommer en
ny singel och i början av nästa år ett nytt album. Under visfestivalen kommer publiken att få höra
hennes mest älskade låtar men också historier ur livet, hur sångerna kommit till. Vid pianot sitter
Thomas Enroth
21.00 Tony Wikström (Restaurang Kastören)
Tony Wikström splar partycovers vid Kastören, Tony har en lång och bred musikkarriär och många
olika sammanhang bl.a. i coverbandet Soundway, men även som trubadur, dj, låtskrivare,
radiopratare, kryssningsvärd m.m.

Lördag 6 juli Västra bergen konferencier: Kjell Brändström
16.00 Tidens Brus
Tidens Brus är ett musikprojekt med syfte att placera åländska visor i ett nutida musikaliskt
sammanhang utan att frångå den folkliga vistraditionen. Vi menar att bra visor består!
Vi har ett särskilt intresse för äldre sjömansvisor som sjungits ombord. De här visorna fungerar som
”tidsmaskiner” och ger en unik inblick i livet på segelfartygen och i de strömningar som rörde sig i
dåtidens värld. Visorna framför vi i sammansättningen Marianne Häggblom, Kim Hansson, Kjell Frisk
och Catherine Frisk Grönberg. Vi har sjungit och spelat i flera länder bl.a. vid festivaler på Irland, i
England, i Holland och på vår åländska Baltic Shanty Festival.
17.00 Kurt Lindbom och Elisabeth Ekman
Kurt ”Kutten” Lindbom och Elisabeth Ekman är båda välkända Åländska musiker, båda har under
många år förgyllt den Åländska jazz och blues-scenen i både små och stora smmanhang.
18.00 Hillström – Larsson - Liljeholm
Historisk återkomst på Visor så in i Norden!
Musiktrion från Gävle som för 22 år sedan gjorden den första konserten i visfestivalens historia.
Det blir ett möte mellan den Nordiska visan, Country och blues. Nyskrivet material och nya
tolkningar av gamla Örhängen! Åke Hillström, Kattis Larsson och Mathias Liljeholm.
19.00 Per Persson
Kultikonen Per Persson grundade 1989 Perssons Pack. Hösten 2014 sa Perssons Pack tack och hej
med två slutsålda spelningar på Nalen. Persson fortsatte sedan med sologig och turnerade flitigt, tills
han våren 2017 återigen blev sugen på att spela med ett band. Per Persson & Nya Packet blev ett
faktum. Under 2019 firar Per Persson 30 år som Persson och gav under våren tre
jubileumsspelningar på Nalen Klubb i Stockholm. I sommar väntar spelningar i landet,
folkparksturnén Hälsingevind och Jubileumskonsert på hemmaplan i Alfta tillsammans med bl.a
Atomic Swing och hemliga gästartister.
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20.00 Nordman
De slog igenom 1994 med singeln ”Vandraren” och det självbetitlade debutalbumet. Resan
tillsammans har varit krokig men nu har det gått 25 år och de har fortfarande gnistan kvar och har
hela tiden släppt musik och spelat tillsammans. Nordman spelade 2014 på Visor så in i norden och
sedan dess varit den mest önskade akten och i år kommer dom tillbaka i en akustisk sättning som
förra gången.
22.00 Tommys
I år avlutas lördagen med dans till Svensk-Finlands mest populära dansband Tommys, som även i
Sverige och på Åland har en riktigt stor publik.

Söndag 7 juli Kumlinge gästhamn
14.00 Åke Hillström
15.00 ”Den musikaliska styrelsen” (Visor så in i Nordens styrelse uppträder med ett urval låtar)
16.00 Boiling Rocks (Kumlinges nyaste musikkonstellation)
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