
FALURUMMET - dansa, dansa, dansa...
18.00 Polskaworkshop med Magnus Samuelsson & Kristofer Pettersson
Ta dig runt i en polska på en timme! 
19.00 Magnus Samuelsson
Magnus slutar instruera men greppar fi olen!
19.45 Malungs Folkhögskola 
En modern klassiker! Avnjut årets årgång med svängig dansmusik på menyn. 
20.30 Falu Folk Band 
More is more - eller vad sägs om Anders Nygårds & Ola Bäckström, fi ol, L-G
Weinberg, dragspel, Ian Carr på gitarr, Hållbus Totte Mattsson, luta och Staffan 
Lindfors på bas. 
21.15 Bingsjöpojkar 
Förfl ytta dig tillbaka till sommarens bästa spelmansstämma... Dansa och njut!
22.00 Elvings spelmanskapell
...spelar mycket och gärna till dans - nu även tango och foxtrot! 
22.45 Reidar Sjödén, Emma Eriksson & Lasse Ljungström 
En trio som anser att dans är hälsosamt, prova du också!
23.30 Dalabarock
Musik från tiden innan upptecknarna kom och ställde till det i Dalarna. 
00.15 Falu Spelmanslag
Folkmusiknattas värd avslutar en fi n danskväll, tack för i år! 
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FÖR FEMTONDE GÅNGEN 
FÅR DU FOLKMUSIK OCH 
DANS FRÅN FYRA SCENER:

RESTAURANG ELSBORG
Finns på nedre botten. Här kan du lyssna, 
dansa eller mingla till musik från stora scenen. 

JUNGFRUN
För att hitta hit går du antingen genom restau-
rang Elsborg, ut i teaterentrén och upp för trap-
pan till höger eller upp på plan två, går förbi 
Falurummet och så långt du kan komma.

LJUSGÅRDEN
Här får du dansa och lyssna till musik med röt-
ter överallt ifrån. En trappa upp, till vänster.

FALURUMMET
Dansa tills fötterna blöder kan du göra här. Gå 
upp för trappan och följ sen korridoren bort till 
höger. 

Stort tack till alla 
musiker & funktionärer 

som gör detta för 
Falun!D

FaluFolk
M U S I K  �  D A N S

PÅ DAGEN I LJUSGÅRDEN
 FolkUngar-workshop - 

spela och dansa. OBS! föranmälan till eiwor.kjellberg@bilda.nu
På dansgolven är det endast tillåtet att applicera skosula! Undvik
att sprida kaffe och annat pulver på golven. Det blir dyrt för oss att

  betala rengöringen efteråt. (Ni vill inte veta vad det kostar...)   betala rengöringen efteråt. (Ni vill inte veta vad det kostar...) 

SNURRSUGNA DANSARE - se hit!



PROGRAM
JUNGFRUN - fi nlir
19.45 Mitchell & Jonsson 
med förnamnen John och Ann-Sofi e spelar ”folk music beyond the ordinary...”.
20.30 Stina Brandin
Spelar som en nattens gudinna och vinner alltid! 
22.00 Finska timmen
Folkmusiknatta gästas av fi nska vänner: FolkLink, Miia Palomäki & Leija Lautamaja samt 
Piia Klemola-Välimäki. Tervetuloa!
23.00 Dalarnas spelmansförbunds vissektion 
bjuder på en stunds fi nstämd sång.
23.30 Lars Göran Weinberg 
Bälgaspel, handklaver, piglock, knäorgel - kärt dragspel har många namn!
00.00 Peter & Jeanett Rousu 
Avslutar kvällen med ”sväng, glädje, känsla och elegans”!

RESTAURANG ELSBORG
19.00 FolkLink & DalaLåt, Konservatoriets Spelmanslag
Finland möter Sverige tillsammans med Världens bästa studentspelmanslag. Mums!
20.00 Skenet 
Syskonen Lena och Staffan Jonsson med rockande vännerna Niklas Bertilsson på trum-
mor och Johan Mörk på bas. Skenet bedrar inte!
21.00 Final i tävlingen Årets unga folkmusikband 
Nio unga band igår är idag tre, och de slåss om titeln Årets unga folkmusikband. Stora 
21.00 Final i tävlingen Årets unga folkmusikband 
Nio unga band igår är idag tre, och de slåss om titeln Årets unga folkmusikband. Stora 
21.00 Final i tävlingen Årets unga folkmusikband 

priset om 10 000 kr kommer från ungdomsorganisationen Folk You, andra priset om 
5000 kr från stf Bilda och tredje priset, 3000 kr, från Dalarnas spelmansförbund! Kom 
och heja!!! 
22.00 Gränslöst 
Faluns egen världsmusikorkester, Dans- och musikskolans stolthet, under ledning av 
Stefan Westberg. 
23.00 Plastic Paddy 
Jigs, reels & ballads med Faluns mest älskade paddys, övergår i Andrew Scotts ceilidh 
show. Ingen annan grupp kan få Folkmusiknatta att övergå i danspartaj som dessa Natta- 
veteraner! Det är Plastic Paddys specialité och endast de kan få unga och gamla falubor 
att dansa på detta vis. Enjoy, säger vi! 

24.00 Bjäran 
Ett litet rockande väsen som utsågs till vinnare i tävlingen Årets unga 2012, fi ck utmär-
24.00 Bjäran 
Ett litet rockande väsen som utsågs till vinnare i tävlingen Årets unga 2012, fi ck utmär-
24.00 Bjäran 

kelsen Årets nykomling på Folk- och världsmusikgalan 2013 för att få äran att avsluta 
Folkmusiknatta 2014, vilken resa!!! Folk on!

PÅ DAGEN I LJUSGÅRDEN
kl 13.30 FolkUngar-workshop - för barn mellan 5-10 år som vill spela och dansa.
OBS! Föranmälan till eiwor.kjellberg@bilda.nu 

LJUSGÅRDEN
19.00 Kursredovisning, Svärdsjö & Falu lilla spelmanslag 
Under dagen har en massa kurser gått av stapeln - de redovisar kort vad de gjort. Kom 
i tid så får du höra vad de lärt sig under dagen. Och missa inte Svärdsjö & Falu lilla 
under ledning av Britta Börjes!
19.45 Sjöviks folkhögskola 
...blandar och ger musik från Sverige och världen under ledning av Sérgio Crisóstomo. 
20.30 Duo Systrami
2013 års vinnare av tävlingen Årets unga folkmusikband tillika tvåa i riksfi nalen för 
20.30 Duo Systrami
2013 års vinnare av tävlingen Årets unga folkmusikband tillika tvåa i riksfi nalen för 
20.30 Duo Systrami

Musik Direkt. Det här vill du höra!
22.00 Malick Jagne med vänner
Faluns främsta slagverkare med medmusikanter från när och fjärran. Få svänger lika fi nt!
22.45 Good Harvest
Dalarnas svar på Simon & Garfunkel och First Aid Kit. Bättre än så här blir det inte!
23.15 Konservatoriet Folk 
Folkmusikeleverna i Falun ger järnet! Du vet väl att man kan vara folkmusikstudent på 
såväl gymnasiet som på den eftergymnasiala utbildningen?! Sök vetja! 
00.15 GUF 
Gävleborgs Ungdoms Folkband - nu bättre än någonsin.

Arrangörer: Folkmusikens hus, FaluFolk musik&dans, Dalarnas spelmansförbundDalarnas spelmansförbundDalarnas spel ,mansförbund,mansförbund
Oform och Bilda GävleDala med stöd av Falu Kommun.

Folk You delar ut priset till vinnaren av årets unga folkmusikband. Kom till montern och 
ställ frågor kring vårt arbete och hur vi kan hjälpa dig som är ung och folkmusiker.


