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Program 6-8/7 2018
Fredag 6 juli kl: 19.30 Kumlinge kyrka
Vokalgruppen SADAP är en a cappellagrupp som bjuder på allt från visa till pop, rock och
jazz. Många av arrangemangen är specialskrivna för gruppen, som idag består av Sara
Hedström, Anna Andrén, David Högberg, Lars Åke Eriksson och Peter Dahlkvist.
Fredag 6 juli kl: 21.00 Kastören
splar partycovers vid Kastören, Tony har en lång och bred musikkarriär och många
olika sammanhang b.la i coverbandet Soundway, men även som trubadur, dj, låtskrivare,
radiopratare, kryssningsvärd mm.
Tony Wikström

Lördag 7 juli Västra bergen Kl: 16.00-00.30
från Östergötland men har bott på Åland i nu i över 10 år. Jag skriver och
framför mina sånger i vad man skulle kunna kalla singer-songwriter-anda. Vissa pop och folkinslag
kan också förekomma. Men i grunden bygger allt på enkla melankoliska melodier och kärnfulla
texter på svenska.
Helena Flöjt en uppskattad Åländsk vissångerska, Helena har länge brunnit för samhällsfrågor
och människoöden, ett engagemang som märks både på scenen och i skrift. På repertoaren hittar
du allt från svenska visklassiker till egna översättningar på texter av t.ex. Eric Clapton, Leonard
Cohen, Dolly Parton och Paul Simon.
Annacari Jadling-Ohlsson och Stefan Ohlsson I hela vårt gemensamma liv har vi spelat
och sjungit ihop, 35 år nu. Var och en för sig ännu längre. Tillsammans framför vi visor till gitarr och
berättelser ur verkliga livet däremellan. Mest har vi visor från 1900-talet på repertoaren, med stort
fokus på Dan Andersson, Barbro Hörberg, Olle Adolphson. Men då och då blir det utykter till andra
sekler och andra textskrivare och kompositörer. 2013, ck Annacari Karin Söders Selma Lagerlöfpris
i Berättarladan i Västra Ämtervik i Värmland, och 2014 ck Stefan och Annacari mottaga Nils
Parlingpriset.
CARLINGES ORKESTER är en visduo med Pelle Ahnlund och Håkan Sand, deras visor
handlar om hur det är att vara 60+.
En av Sveriges mest folkkära artister LOUISE HOFFSTEN behöver knappast någon vidare
presentation. Under 2017 släppte hon albumet "Röster ur mörkret".
Magnus Axelsson

SUMMER KID

Via flitigt livespelande både som gatumusiker runt om i norden och på större festivalscener
som Peace and Love och Storsjöyran har Summer Kid skapat sig ett namn med sina medryckande
livespelningar där handklappspop blandas med galna infall och udda historier.
Med några få instrument och massor av energi bjuder de in lyssnaren till en egen värld där
de små triviala händelserna får ta all plats. Här sjungs låtar om världens bästa fordon cykeln,
om hur bra det är med solsken och hur kärlek kan va både kemi och galenskap på samma
gång. Ett litet band med stora ord, som garanterat får dig att falla pladask.
Jim Frid, lovande visartist från Sandviken återkommer efter succén på Visor så
in i norden 2016.
Yellow Spaces

Vi spelar utifrån det magiska stället inom oss som är vi – bara för att vi älskar musik.
Musiken är främst rockig blues, soul, country och annat som faller oss in.
Medlemmar:
Markus Helander (trummor), Robert Zetterquist (gitarr), Joel Schult (bas) och Carina Sommarström
på sång.
Lasse Fredriksson, med sina dialekttexter och mångåriga spelande behöver Lasse knappast
någon närmare presentation.
Linda Pussinen Medverkat på skivor bl.a. i duetten ”Oktoberregn” med Tom Fagerholm på hans
skiva 0,75. Jag är annars ofta solist vid olika konserter samt som körat bakom artister som Lill
Lindfors och medverkat i erralet musikaluppsättningar samt Operan Joel på Åland. Är annars
körledare för Gospelkören Good News och Vivakören på Åland. Skriver också en del eget material.
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Söndag 8 juli Kumlinge gästhamn kl: 14.00-17.00

Med reservation för ändringar
Styrelsen för Visor så in i Norden r.f.
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