Ljungby Berättarfestival och Musik i Sagobygd blir av mellan den 13 och 15 augusti.
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Äntligen live – I Ljungby och resten av
världen
Nu släpper vi biljetterna till nordens äldsta berättarfestival.
Ljungby Berättarfestival och Musik i Sagobygd blir av – boka in 13–15
augusti!
Nu är det åter dags att få njuta av berättandets och musikens kraft live på
Ljungby Berättarfestival och Musik i Sagobygd. Efter en osäker vår satsar vi
nu allt för att ge er en trygg och säker festivalupplevelse. Både inomhus och

utomhus, men luftigt och med mycket plats.
Programmet är som alltid spännande, överraskande och brett. Det bjuder på
berättarföreställningar med osande besvärjelsers, humoristiska
ordfyrverkerier och magiska fantasier. Internationellt kända berättaren Mikael
Öberg ger oss det finska eposet Kalevala som en mytologisk expedition och
grammisvinnaren Thord Lindé ger sina tolkningar av Bellman och Fredman.
Det blir sägner från Västerbotten med skuggteaterns berättare Love Ersare,
festivalens grundare Per Gustavsson ger sina bästa Skånesägner, och samiska
berättelser och jojk med skådespelaren och renskötaren Lars Henrik Blind.
Professor Ulf Palmenfeldt berättar om hur världens mest kända folksaga om
Ali Baba och de 40 rövarna berättades i Bohuslän på 1800-talet.
Dessutom blir det livesändning av två av Sverige största poddar inom folktro
och sägner. Berättaren Björn Söderbäck tolkar Selma Lagerlöf och Musik i Syd
bjuder på föreläsning och föreställning om vår egen småländska superstjärna
Christina Nilsson.
Livsberättandet finns som en given plats på festivalen. Bland annat genom
författaren Ester Roxberg, som berättar om boken ”Min pappa Ann-Christine”
som blev till filmen ”Min pappa Marianne”. Sångerskan Anna Heikkinen
berättar om sin väg genom cancer och den stora betydelsen musiken och
sången fick för henne. I musiken möter vi även Kristian Anttila som la
popkostymen i malpåsen och i stället med röst och gitarr berättar om psykisk
ohälsa. Björn Söderbäck berättar om att vara barnskådis i Saltkråkan och ha
en mormor som var bästis med Astrid Lindgren.
Festivalen bjuder även på teman som vad är ont och gott, vem råder över vad,
vem är getmannen och vilka är de nya folksägnerna på internet som
skrämmer livet ur en hel generation?

Självklart erbjuds även en barnfestival, med sagor och musik, med pyssel,
lekar och tipspromenad.

De artister som framträder på plats är alla boende i Sverige. Men det
internationella har vi med oss genom ett digitalt samarbete med det skotska

berättarcentret i Edinburgh, The Scottisch Storytelling Centre. Tillsammans
med dem ger vi föreställningar, i två länder samtidigt.

Festivalen går dessutom i år på turné med program för hela familjen: vi
kommer till Värnamo, Alvesta och Älmhults kommuner samt till flera olika
bygdegårdar i Ljungby Kommun.
Vi och artisterna har verkligen längtat efter att åter få möta publiken igen. Vi
ser så mycket fram emot dessa dagar.

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har
för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också
utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.
Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge
människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett
kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra
levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i
Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till
kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha
möjlighet att producera och framföra liknande utbud.
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