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Visor på Nynäs 13 juli kl.14-17
Välkommen till ännu en härlig musikeftermiddag i parken med uppträdanden
av flera olika artister och ensembler – alla med visan i olika former som
gemensam nämnare.
I år gästas Visor på Nynäs av:
Folkmusikgruppen ODE, Gunnel Mauritzon Band och Karin Ericsson Back + Hammarlöf & Landin
ODE består av tre strålande stjärnor på den svenska folkmusikhimlen; Olle Linder (slagverk,
stränginstrument & sång), Dan Svensson (slagverk, stränginstrument & sång) och Emilia Amper
(nyckelharpa & sång). Repertoaren bygger huvudsakligen på nyskrivna låtar av medlemmarna själva.
Deras musik kännetecknas av rytmiska influenser från Sverige, Västafrika, Brasilien och Iran.
Texterna är inspirerade av samtiden -det som berör här och nu.
Gunnel Mauritzon Band / GMB bjuder på musik som rör sig i gränslandet mellan folkmusik och jazz.
Medlemmarna i bandet hör till de främsta inom båda dessa genrer; Gunnel Mauritzon (sång &
bodhran), Christian Jormin (slagverk & piano), Bengan Jonasson (elbas & banjo), Jonas Knutsson
(saxofon) och Leif Ottosson (dragspel). Deras musik beskrivs ofta som såväl poetisk och personlig
som vildsint och vacker. Gunnel Mauritzon har bland annat belönats med Lars Gullinstipendiet (2002)
och GMB mottog 2009 Svenska Manifestpriset för bästa skiva inom genren folkmusik/visa.
Karin Ericsson Back + Hammarlöf & Landin. Denna trio leds av sångerskan Karin Ericsson Back som
inte minst gjort sig känd genom sina soloframträdanden med sångarten kulning vid exempelvis
Polarprisgalan och på Dalhalla. Hon har flera gånger framträtt i såväl TV som radio och turnerat både
som solist och i olika ensemblekonstellationer runt om i världen. Till Nynäs kommer hon i sällskap med
musikerkollegorna Henning Landin (gitarr) och Mats Hammarlöf (bas).
Visor på Nynäs arrangeras i samarbete med Scenkonst Sörmland och ingår i konsertserien Musik på
sörmländska Slott & Herresäten.
Ta gärna med dig eget sittunderlag, klappstol e.dyl.
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