
10 JULI kl. 15-21 KUNGSTRÄDGÅRDEN

14.30: 5 Folk Festival Minoritetstält öppnar för publiken
Kom och träffa Sveriges 5 nationella minoriteter.
Möt din fördom, få en gratis bok på minoritetsspråken, 
se våra utställningar, ta del av vårt informationsmaterial 
och lyssna när vi berättar om vår historia i Sverige.

Gratis prova på lektioner med våra kända 
dansinstruktörer
16.00: Gabriela Gutarra undervisar i Flamenco
16.30: Matti Alenius undervisar i Finsk Tango
17.00: Heléne Don Lind undervisar i Klezmerdans

Invigning av 5 Folk Festival
17.30: Sam Carlquist öppnar 
5 Folk Festival på stora scenen, 
kvällen fortsätter med

Jesse Piisinen
Jannes Frickerboda
Bahtale Roma
Sternfall
Svarta Safirer

17 JULI kl. 15-21 KUNGSTRÄDGÅRDEN

14.30: 5 Folk Festival Minoritetstält öppnar för publiken
Kom och träffa Sveriges 5 nationella minoriteter.
Möt din fördom, få en gratis bok på minoritetsspråken, 
se våra utställningar, ta del av vårt informationsmaterial 
och lyssna när vi berättar om vår historia i Sverige.

Gratis prova på lektioner med våra kända 
dansinstruktörer
16.00: Gabriela Gutarra undervisar i Flamenco
16.30: Matti Alenius undervisar i Finsk Tango
17.00: Anna Markowska undervisar i Romsk dans

Invigning av 5 Folk Festival
17.30: Sam Carlquist öppnar 5 Folk Festival på 
stora scenen, kvällen fortsätter med

Dimitri Keiski
Vaimo
Hans Caldaras, Basia Frydman och Anne 
Kalmering med musiker
Gypsy Brothers

7 AUGUSTI kl. 17-22 HESSELBY SLOTT

17.00: 5 Folk Festival Minoritetstält öppnar för publiken
Kom och träffa Sveriges 5 nationella minoriteter.
Möt din fördom, få en gratis bok på minoritetsspråken, 
se våra utställningar, ta del av vårt informationsmaterial 
och lyssna när vi berättar om vår historia i Sverige

18.00-21.00 Gratis prova på lektioner med våra 
kända dansinstruktörer:
Gabriela Gutarra undervisar i Flamenco
Matti Alenius undervisar i Finsk Tango
Anna Markowska undervisar i Romsk dans

17.00: Sare Roma
18.00: Jord,
19.00: Sofia Jannok
20.00: Anne Kalmering Stalhammer klezmer 
orkester
21.00: Arja Saijonmaa
22.00 SALLYSWAG
23.10 Världens band

5 FOLK FESTIVAL
December 1999 fick fem folk nationell minoritetsstatus 
i Sverige. Dessa var romer, judar, tornedalingar, 
sverigefinnar och samer. 

Trots minoritetsstatusens inträde för 14 år sedan, är det 
många som inte har kunskap om vilka de fem 
nationella minoriteterna är och vilket kulturarv de bär 
med sig.

Det är därför vårt mål i projektets 5 folk festival att 
synliggöra minoriteternas närvaro och öka kunskapen 
kring dem genom olika aktiviteter under tre dagar med 
början den 10 juli och den 17 juli i Kungsträdgården 
samt den 7 augusti under Hässelby folkfestival genom 
att låta minoriteterna själva visa upp sin kultur. 
För att nå detta mål har vi en rad olika delmål med 
projektet. 

I parkerna kommer vi att ha tält där alla är välkomna 
att samtala med någon av oss. 
Du kanske möter din fördom där? Kom förbi och 
snacka med oss, vi kan svara på de flesta frågor.
Vi kommer även att ha mindre utställningar.

Missa inte sommarens hetaste MUSIKUPPLEVELSE 5 FOLK FESTIVAL

È Romani Glinda i samarbete med Parkteatern Kulturhuset Stadsteatern, Kungsträdgården park och evenemang, 
Hesselby Slott, Stallet/RFoD, Judiska Församlingen, Finska föreningen i Stockholm, Tornedalingar i Stockholm, 
Sameföreningen i Stockholm, Romano paso research centre.

Programmet genomförs med stöd av Stockholm stad kulturförvaltning, Statens kulturråd och Stockholms län landsting. För mer information om programmet: www.romaniglinda.se Följ 5 FOLK FESTIVAL på: Twitter, Instagram och Facebook

FRI ENTRÉ


