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Allmänhetens förslag 2011:

Senaste nytt

Folk- & världsmusikga
Facebook

Program

Like

MAHER & SOUSOU CISSOKO "Stockholm-Dakar"/CD - "En unik duo som

Om galan

plöjer sin egen fåra i världsmusikmyllan. begåvat, musikaliskt och charmerande!"

Biljetter/boende

Folk- & världsmusikgalan

Lyssna på några av förslagen
till Årets Grupp 2011. Samtlig
förslag går att läsa på gala.se
Där kan du också själv föresl
artister. Vinnare koras på Fol
och världsmusikgalan den 31
mars i Malmö.
http://www.facebook.com/m
sic/playlist/%C3%85retsgrupp-2011/
10150428888901148

KRAJA "Brusand hav"/CD - "När Englands dominerande söndagstidning The

Priskategorier

Sunday Times gjorde en lista över 2011 års bästa skivor i klassen World Music
kom Brusand' Hav på tredje plats. Ingen annan svensk skiva finns med på listan.

Årets grupp

Kraja får alltid mer uppmärksamhet utanför landet än i Sverige. Det är dags att

Årets artist

ändra på det!"

Årets nykomling

ELIN LYTH "Ros i snö"/CD - "Fängslande och inlevelsefullt", "Den känns så

Årets traditionsbärare

svensk och äkta."
NAVARRA /CD - "Great muzika!"

Årets tvärspel

MIRIAM AIDA/CD - "Miriam har gjort ännu ett fantastiskt album där hon och sin

Årets arrangör

trio blandar den svenska och den brasilianska musiken. Helt unikt o magiskt!"

Årets utgåva
FOLKE, EMMA & JOSEFINA - "Albumet Kontakt", "Gillar deras skiva Kontakt
Årets hederspris
Föreslå vinnare

tycker att de är både traditionsbärare och nyskapare"

Årets grupp 2011
Created by Faster Pia
679 people like Folk- & världsmusikga

GARIZIM "Fri" /CD - "För nya spännande tolkningar av folkmusik i en välljudande

Juryn

syntes där bara fantasin sätter gränser, musik som skapar bilder. Jag är Fri!"

Press

GOODLAND TRIO CD - "Den är så fantastiskt bra!"

Kontakt

HAZELIUS/HEDIN "Om du ville människa heta"/CD - "Underbar skiva som har
allt man kan önska! Den är lika trovärdig som en livekonsert med dessa fina

In english
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musiker."
MARIA MISGELD "Romans i moll"/CD - "För att den nya skivan är otroligt bra
och svensk folkmusik kan inte vara bättre än det!", "Mycket vackrare än så här

info@gala.se
Musik i Syd:
RFOD:

kan det inte bli. Inte bara handlar visorna om kärlek utan de är också bearbetade
040-10 99 90
08-407 17 74

och sjungna och inspelade med så mycket kärlek och sån stor inlevelse i de
människoöden som de berättar om. Det är en skiva som verkar komma direkt från

Facebook social plugin

Facebook fan page joomla

hjärtat och därför går den också direkt in i lyssnarens hjärta, tycker jag. Otroligt
vacker röst har Maria och hennes musiker är några av Sveriges bästa folkmusiker
så det låter verkligen riktigt bra!", "En underbart fin skiva. Maria sjunger fantastiskt
och kompas på ett utomordentligt finstämt sätt."
ROTA med KJELL WESTLING/CD - "Rota har lyckats göra en mycket varierad
skiva med små enkla medel, innerlig värme, fantasi och variation. Dessutom har
årets bästa sångerska Laila Eliasson gjort några nya visor som lika väl kunde vara
100 år och tillhöra det bästa av svensk folkvisa. Sist men inte minst gör Kjell
Westling en sista insats på blås, såsom bara han kunde spela."
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