Kullar & Klang

Schema

Kullar & Klang firar naturens skiften med
visdom, musik, mat och glädje. I vackra
Vännforsbäck, sker spännande möten med
naturen - människorna och djuren.

10-12 Workshops
13-15 Talks
13-15 Barnverksamhet
13-16 Marknad
12-16 Galleri-Garage
16-17 Konsert Kullarna
17-18 Visstuga o Dansworkshop
18-01 Musiken Dansbanan

Vi vill visa på att gemenskap och enkla medel
gör förändring till ett hållbart samhälle möjligt. Alla kan utifrån sin förmåga.
Marknadsståndsplatserna är avgiftsfria
och både musiker & talare medverkar utan
ersättning. Vi byter tjänster och tid med
varandra!

Mellan Talksen
14.00 Musik med Seth, Judith och Nathan
Sjöström

Konsert vid kullarna

Kom ihåg att ta med kontanter! De behövs
både för marknad, loppis, inträde och för att
du ska kunna fika.

(akustiskt utomhus)
16.00 Anna Kollberg och Tobias Jenssen
16.10 Lena Nilsson
16.15 Jörgen Stenberg
16.25 Lena-Maria med Vänner
16.40 Kråksparkar och Trandans

Barnens festival

Konsert &+ dans -Dansbanan

Marknad

Ullverkstad , Målarlek , Dansverkstad.
KULLAR O KLANG-SANGEN
Förändringens tid när sommar’n tar vid
Omställningens sus och vårforsens brus
De kallar på oss att kämpa och slåss
Naturens falang på Kullar & Klang
Här firas enkelhetens paradis
Här njuts av livet på ett hållbart vis
Här finns en plats för alla
som låter ropen skalla!
Arr: Kultur och Människa, Studiefrämjandet och Bilda.

18.00 Ange Turell
18.40 Umeå Indiekör
19.10 Umeå Batucada
19.40 Freyr Flodgren
20.15 Kråksparkar och Trandans
20.55 Hoja
21.35 Kalasorkestern
22.25 Starfish
23.20 Appendix
23.55 In Case of Rain
00.30 Ida Boija och Systrarna
Förköp på www.kullaroklang.se.
Endast ett fåtal biljetter på plats vid entrèn.
Biljetter 120 kr vuxna, barn & cyklister gratis.

Illustrationer Kersti Christensen

Visionen är att vara en motkraft, en frisk
fläkt mitt i klimatångesten, nu och i framtiden.
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Artistinformation i
programordning
Syskonen Seth, Judith och Nathan Sjöström
är bygdens stolthet och måste upplevas!
Anna Kollberg och Tobias Jenssen inviger
festivalen genom att kula från kullarna.
Lena Nilsson jojkar för att förmedla kunskap
om den samiska identiteten och historien.
Jörgen Stenberg uppträder ofta med ett
7-mannaband men står idag ensam och
stark.
Lena-Maria med Vänner är festivalens mest
trogna band och har uppträtt varje år. Med
sin blandning av kammarmusik och folkmusik är de ett självklart inslag på Kullar och
Klang.
Kråksparkar och Trandans är svängigt,
finstämt och samspelt. De uppträder både på
Kullarna och på Dansbanan.
Ange Turell ensam med en gitarr innebär en
förtrollande blandning av klassiskt, folkmusik och en gnutta jazz.
Umeå Indiekör är en feministisk gör det
själv-kör, en kör där vi alla är körledare tillsammans. Vi väljer gemensamt låtar vi tycker
om till repertoaren och hjälps åt att arrangera
dem.
Ume Batucada är en sambaorkester som
håller till i Umeå. Orkestern har funnits som

sambaskola längre än många av dess medlemmar har levt.
Freyr Flodgren spelar i flera band: Lärkträdet, Brother North och Högkvarteret, som
alla repar i samma musikkollektiv. På Kullar
och klang uppträder han med sitt soloprojekt.
Hoja är ett instrument-roterande band som
under våren börjat spela tillsammans. De
spelar och arrangerar varandras låtar på flera
språk samtidigt.
Kalasorkestern består av tre musiker, Anders Lundström, Hans-Olov Henriksson och
Göran Täljebäck. När Kalasorkestern spelar
kan allt hända.
Starfish musik rör sig i gränslandet mellan
jazz och rock. Drivande grooves och lite
aviga melodier befruktas med hisnande och
fantasifulla improvisationer.
Appendix spelar röjig världsmusik från de
flesta världsdelar. Orkestermedlemmarna
byts ständigt ut, denna gång finns flera stråkmusiker, blåsare och kompmusiker.
In Case Of Rain är - en singer/songwriter
och berättare från Umeå.
Ida Boija och Systrarna spelar proggsoul
med blandat språk, delad glädje, upplevd
kärlek, genomarbetad sorg och ett ständigt
uppror!

Talks
Inomhus
1. Göran Sjöberg: Vindelälven på 70 talet bildvisning

Dansbanan
2. Sverker Olofsson: Klimatambassadör
3. Lars Igeland: Avtal mellan USA och EU,
vad innebär det?
4. Nils Harnesk: Gruvetablering i norra
Sverige
5. Ewa från Levagård
6. Lena Nilsson: Hur säker tillgång har vi på
livsmedel i norr?
7. Sujy Lee från Umeå Skafferi: Lokal mat
8. Ingrid Marklund: Att leva på lokal odlad
mat i 1 år, går det?
9. JAK: lokal hållbar ekonomi

Vandring ner till äAlven
10. Hjalmar Laudon: Skogen, marken och
vattnet: En tidsresa längs Vindelälven. En
kort exkursion ner till älven där Hjalmar under 30 minuter tar med oss tillbaka i tiden.

