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Nu är nomineringarna klara!
Siri Karlsson, Stormsteg och Esbjörn Hazelius har dubbla chanser att få åka
hem med gyllene statyetter vid årets folk- och världsmusikgala i Malmö 31
mars. De är alla nominerade till pris i två kategorier.
Folk & Världsmusikgalan arrangeras för tredje året. Under denna folk- och
världsmusikens Oscarsgala, i år i Malmö Konserthus, delas priser ut till
förtjänta aktörer inom åtta kategorier allt medan nio av genrens främsta
grupper och artister står för det musikaliska.
Siri Karlsson, en duo bestående av nyckelharpisten Cecilia Österholm och
saxofonisten Maria Arnqvist är nominerade som nyskapare i Årets Tvärspel

och i Årets Utgåva för skivan ”Gran Fuego”. Trion Stormsteg med Erik
Ronström, gitarr och fiolspelmännen Sandra Marteleur och Bridget Marsden
är också nominerade för skivan ”Leaps and bounds” liksom i kategorin Årets
Nykomling. Gitarristen Esbjörn Hazelius slutligen är nominerad i klasserna
Årets Artist och Årets Grupp ihop med nyckelharpisten Johan Hedin.
Förutom Esbjörn är det brasilianska malmösångerskan Miriam Aïda och
världsmästaren på munspel, Filip Jers, bördig från Höör, som nominerats i
klassen Årets Artist. I kategorin Årets Grupp får Hazelius & Hedin konkurrens
av två malmöband, partybandet Faela som blandar svenskt med balkan och
latin samt Alla Fagra som charmat juryn med sin personliga mix av visa,
progg och folk. I kategorin Årets utgåva tampas Stormsteg och Siri Karlsson
med Maher & Sousou Cissoko och deras andra CD ”Stockholm-Dakar”.
Folk & Världsmusikgalan vill gärna framhålla arrangörernas betydelse för
genren och i klassen Årets Arrangör kandiderar föreningen Malmö Folk till
priset. Övriga två är småländska Korröfestivalen och festivalen Umefolk. Årets
Tvärspel är ett sätt att uppmuntra gränsöverskridande projekt och här står
valet mellan Siri Karlsson, värmländska Västanå teater och svenskportugisiska Stockholm Lisboa Project.
Stormsteg är som sagt nominerad i kategorin Årets Nykomling och möter där
göteborgsgruppen Navarra och trion Garizim, hemmahörande i Stockholm. I
kategorin Årets Traditionsbärare har juryn nominerat gruppen Jord från
Tornedalen, riksspelmannen Björn Ståbi, hemmahörande i Hälsingland men
med rötterna i Orsa och Stockholm, samt småländske Ralf Novak-Rosengren,
sångare som förvaltar och sprider den romska kulturens sånger.
Dessutom delas Årets Hederspris ut under galan i Konserthuset den 31 mars.
Här offentliggörs dock inga nomineringar utan juryns val avslöjas under
själva galan. På samma sätt gör galan med Framtidspriset som delas ut till en
sällsynt förtjänt artist, grupp eller organisation inom området musik för barn
och unga. Framtidspriset delas ut under den barngala som äger rum på
Palladium tidigare under galalördagen 31 mars.
Förutom de två galorna bjuder arrangörerna också in till Open Folk, ett tre
dagar långt evenemang med ett 30-tal seminarier, mässa, dans och spel med
Moriska Paviljongen som nav torsdag-lördag.
• Mer information om de nominerade finns i bifogade pfd.

• Pressbilder och mer information om alla nominerade finns på www.gala.se.
Man kan också kontakta pressansvarig Peter Ahlbom,
peter.ahlbom@gmail.com 0704 717 669.
Folk och Världsmusikgalan är ett samarbetsprojekt med en unikt lång rad
aktörer inom folk- och världsmusiken i Sverige. Musik i Syd är huvudarrangör
för årets gala i samarbete med Re:Orient, Sveriges Radio, Riksförbundet för
Folkmusik och Dans, Eric Sahlström Institutet, Sveriges Spelmäns Riksförbund
och Svenska Folkdansringen samt ett 20-tal andra organisationer, arrangörer
och institutioner. Ekonomiskt stöd har utgått från bl a Malmö stad, Statens
Kulturråd och Statens Musikverk.

Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i
Skåne och Kronoberg. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en
samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna
stimuleras och utvecklas. Musik i Syd verkar också som nav för – och ofta
även initiativtagare till – en mängd projekt och festivaler runt om i
Kronoberg, Skåne och Öresundsregionen.

