
SVERIGES NATIONALDAG 
6 JUNI kl. 12-17 SKARPNÄCK

12:00 5 Folk Festivals minoritetstält med fika, pop-
corn, läsk, ballonger, trevliga samtal och mycket mer.

Dansworkshop i b-salen
12:10 Barn workshop i romsk dans
12:30 Kom och lär dig jojka med Nina och Kristina 
13.30 Gabriela Gutarra undervisar i flamenco 
14:25 Heléne Don Lind undervisar i judisk dans
15:15 Matti Alenius undervisar i finsk tango

Invigning av 5 Folk Festival
12:20 Mia Taikon 
13:00 Siskot
13:50 Ame sam rom
14:45 Nina och Kristina
15:35 Sabbath hela veckan
16:20 Sannamari Patjas trio

28 JUNI 
13-20.30 KUNGSTRÄDGÅRDEN

13:00 5 Folk Festivals minoritetstält med fika, pop-
corn, läsk, ballonger, trevliga samtal och mycket mer.

Gratis prova på lektioner med våra dansinstruktörer
16:00 Matti Alenius undervisar i finsk tango
16:25 Gabriela Gutarra undervisar i flamenco
16:45 Heléne Don Lind undervisar i judisk dans 

Invigning av 5 Folk Festival
17:00 Rosario Alí och Mia Taikon
Kvällen fortsätter med:

17:05 Merlin & Polina Shepherd Engelskt gästspel
17:50 Anja Storelv Band 
18:35 Jesse P
19:20 The Meänland
20:05 Lelo Nika Jr and friends 

4 JULI 
13-21 KUNGSTRÄDGÅRDEN

13:00 5 Folk Festivals minoritetstält med fika, pop-
corn, läsk, ballonger, trevliga samtal och mycket mer.

Gratis prova på lektioner med våra dansinstruktörer
16:00 Elin Teilus workshop i jojk 
16:20 Matti Alenius undervisar i finsk tango
16:40 Gabriela Gutarra undervisar i flamenco
17:00 Heléne Don Lind undervisar i judisk dans

Invigning av 5 Folk Festival
17:30 Rosario Alí och Mia Taikon
Kvällen fortsätter med:

17:35 Zingeray – En jiddisch sing-along
18:20 Carina Henriksson med Band 
19:05 Elin Teilus
19:50 Hannele Iivonen & Scherzando 
20:35 Mónika Lakatos and the Gipsy Voices
Konserten görs i samarbete med ungerska ambassaden i Stockholm.

5 FOLK FESTIVAL
För sjätte året i rad är den populära 5 Folk Festivalen ett 
efterlängtat och svängigt inslag i sommarstockholm. 

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.  

Vi bjuder på gratis danslektioner, möten med 
minoritetsföreträdare i tältet och givetvis mängder av 
härlig musik!
Var inte blyg, ta ett sånghäfte och sjung med artisterna 
på de nationella minoritetsspråken.

Vi kommer att ha ett tält där alla är välkomna att samtala 
med någon av oss. Kanske möter du din fördom där? 

Kom förbi och snacka med oss över en kopp kaffe, vi 
kan svara på de flesta frågor. Popcorn och ballonger 
till barnen.

Titta på våra utställningar och ta del av minoriteternas 
litteratur och språk.

Dansgolvet i Kungsträdgården är öppet för alla under 
konserten och vi har även i år fina priser för våra 
dansanta deltagare.

Alla våra aktiviteter är kostnadsfria!!

Missa inte sommarens hetaste musikupplevelse  
5 FOLK FESTIVAL 2019

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

Följ 5 FOLK FESTIVAL på facebook.com/5folkfestival 
Programmet utförs i tillgänglighetsanpassade utrymmen. Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

FRI ENTRÉ


