
SVERIGES NATIONALDAG
6 JUNI kl. 12-18 SKARPNÄCKS KULTURHUS

12.00: 5 Folk Festivals Minoritetstält öppnar för publiken.
Kom och träffa Sveriges 5 nationella minoriteter. Möt din fördom, få en gratis bok på minoritetsspråken, se 
våra utställningar, ta en gratisfika och lyssna när vi berättar om vår historia i Sverige.

12.00: Flagghissning med sång

Program stora scenen
Mia Taikon öppnar 5 Folk Festival
Gålmuk
Sirocco
Folk’Avant
Hans Caldaras  Roma Hot Band
Mirja Palo
Tack och välkommen åter den 5 och 19 juli i Kungsträdgården.

Gratis danslektioner med våra kända dansinstruktörer i
kulturhusets dansstudio
Matti Alenius undervisar i Finsk Tango
Heléne Don Lind undervisar i Klezmer dans
Gabriela Gutarra undervisar i Flamenco

Missa inte sommarens hetaste MUSIKUPPLEVELSE 5 FOLK FESTIVAL

È Romani Glinda i samarbete med Judiska Församlingen, Finska föreningen i Stockholm, Tornedalingar i Stockholm, 
Sameföreningen i Stockholm, Kungsträdgården park och evenemang, Sensus och Stockholm parkteater,  RFoD/Stallet, Skarpnäcks kulturhus. 
Programmet genomförs med stöd av Stockholm stads kulturförvaltning, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting.

För mer information om programmet: www.romaniglinda.se Följ 5 FOLK FESTIVAL www.facebook.com/5folkfestival

FRI ENTRÉ

5 FOLK FESTIVAL

Lyssna till frihetskänskan i jojken, smattrande polkor på meänkieli, jiddischsång och folkvisor i ashkenazisk,
sefardisk tradition och romsk sprudlande musik och dans i olika former.
Det blir en musikalisk heldag när Sveriges 5 nationella minoriteter står i fokus: samer, sverigefinnar, romer, judar
och tornedalingar.

För fjärde året i rad är den populära 5 Folk Festival ett svängigt inslag i Sommarstockholm. Sveriges 5 nationella 
minoriteter får här chansen att visa upp sig från sina bästa sidor med musiker och sångare från hela Europa.

5 Folk Festival startade som en reaktion på att folk i allmänhet inte 
har en susning om vad de nationella minoriteterna är, eller vad de 
har för kultur, seder och bruk. Tanken med festivalen är att skapa 
en naturlig plattform där alla har chansen att möta och umgås med 
kulturer som har funnits i Sverige i århundraden.  

Missa inte att boka in 5 Folk Festival i din kalender:
5 juli Kungsträdgården
19 juli Kungsträdgården


