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Med stöd av:



Tommy Lakso 
Jazzgitarrist och universitetslektor vid Musikhögskolan i Piteå, Lu-
leå Tekniska Universitet. Han spelar i ett flertal genrer och i många 
olika konstellationer. 2012 fick Tommy Lakso det hedervärda priset 
Årets Jazzpedagog i Sverige. Tommy verkar även som kompositör, 
arrangör, gästföreläsare och pedagog. Han är utbildad vid Skurups 
Folkhögskola och vid Malmö Musikhögskola. Föreläst och konser-
terat i Brasilien, Sydafrika, Polen, Finland, Norge, USA, Danmark 
och Ryssland. 2007 släppte han CD skivan Arctic Red i eget namn. 
Tommy har även medverkat på ett antal andra musikers CD skivor.

Gert Dahlström
Frilansande musiker med rötter i Malmfälten. Har samarbetat med 
såväl Norrbottensmusiken som Västerbottensteatern. Spelat med 
flertalet av Sveriges jazzelit. Gert är en flitigt anlitad basist som 
ofta hörs och ses på de norrländska scenerna. Han har även med-
verkat på såväl vinyl som CD och deltagit i radio och TV produk-
tioner.

Jose Duarte
Portugisisk gitarrist från Lissabon. Studerat vid Musik konservatori-
et i Lissabon. Spelat med många erkända namn inom fadon bland 
annat Celeste Rodrigues. Turnerat i Japan, Kina, USA, Sydafrika 
med flera länder. Han har även gett ut flera CD skivor.

”På en restaurang bland Alfamas trånga gränder i Lissabon blir jag 
hänförd och knockad. Vemodet, melankolin liksom borrar sig in i 
mig, jag slutar andas. Det känns som Tornedalen. FADO - Så stark 
- Så mycket smärta och längtan - Kaipaus - Saudade - Så mycket 
jag” 

Jag bestämmer mig för att ta med mig Fadon till Tornedalen. Låta 
det portugisiska vemodet, saudade, ödessångerna och klangerna 
möta den tornedalska melankolin och ge det uttryck på meänkieli. 
Munfado sammanflätar dessa två kulturer i ett musikaliskt möte 
där meänkieli står i centrum.

Gun Olofsson
Musiker, sångerska, skådespelare, låtskrivare med rötter i den tor-
nedalska myllan och uttryck på meänkieli, uppvuxen i Junosuando.
Varit medlem i grupperna Sisaret och Jord. Medverkat i produktio-
ner på tornedalsteatern, norrbottensteatern och frilansat i flertalet 
produktioner. Gun är en av fem tornedalska kvinnor som var med 
i SVT produktion ” Bastubaletten” 2017 och turnerat i hela Sver-
gie med en Liveföreställning ”Kvinnorna i Gammelbastun”. Gun har 
även gett röst till ljudböcker skrivna av Marianne Cedervall och 
utgivna av Storytel. kulturstipendiet ”Rubus Arcticus”, 2009. 




