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GRANNLÅT

Finsk-svensk folkmusik med Märkesårstema
I år uppmärksammar man i både Sverige och Finland att det gått 200 år sedan våra två länder gick
skilda vägar, och Märkesåret 1809 är späckat med aktiviteter och evenemang i båda länderna. Ett
av dessa evenemang är ungdomsprojektet GRANNLÅT, en folkmusikturné med ett hundratal
unga spelmän i åldern 8-19 år från Finland, Sverige och Åland.
I turnén, som omfattar fyra konserter i Finland och Sverige den 14-18 augusti, deltar
ca 120 barn och unga från bl.a. Norrköpings Suzukiförening, Näppäripelimannit i Kaustby och
Alandia Strings. Tillsammans kommer de att spela finländsk och svensk folkmusik från de senaste
200 åren.
Konserterna äger rum i Åbo den 14.8 i samband med Åbo musikfestival, i Mariehamn den 15.8,
på Skansen i Stockholm den 16.8 samt i samband med musikfestivalen i Norrköping den 18.8.
Programmet, som har Märkesåret 1809 och Finska kriget som tema, har tagits fram av
Mauno Järvelä, en av Finlands främsta folkmusiker och folkmusikpedagoger. Järvelä är också
konstnärligt ansvarig för projektet tillsammans med Päivikki Wirkkala-Malmqvist, verksam vid
Norrköpings kulturskola och vid Musikhögskolan i Stockholm.
”Repertoaren lyfter fram den flera hundra år långa gemenskapen mellan våra två länder, som
tydligt tar sig uttryck i folkmusiken på bägge sidor om Bottenviken. I programmet ingår flera
stycken som spelats i väldigt likartade versioner i både Sverige och Finland. Även nyproducerat
material, till exempel ett stycke som skildrar händelserna under Finska kriget, finns med”, säger
Järvelä.
Projektet är en del av det officiella programmet under Märkesåret 1809 och stöds av
Märkesårskommittéerna i både Finland och Sverige, Sveriges och Finlands ambassader i
Helsingfors och Stockholm, kulturfonder i båda länderna samt av Viking Line, Nokia och
Holmen Paper.
Ytterligare information om folkmusikturnén GRANNLÅT ges av Mauno Järvelä,
tel. +358 40 593 0345 och Päivikki Wirkkala-Malmqvist, tel. +46 73 567 9650.

