
SÖN 20 aug   Scandic Hotel Visby

10.30 THE TOOLS OF A SONGWRITER  
  – Marcus Rill           
A song works when all the pieces fit, when the melody 
supports the lyric, when the mood fits the content. What 
are a songwriter’s tools that help achieve this goal? We’ll 
look closely at rhymes, song structure, and the purpose that 
verse, chorus and bridge serve within a song. 

12.00 LUNCHBREAK     

13.00 HÅLLNING, ANDNING, KROPPSSPRÅK  
  – Karin Leoson           
Redan när du går in på scenen och sätter eller ställer dig 
framför micken, kommunicerar du med publiken. Bli med-
veten om vad du säger! Kroppsspråket är din första länk 
med publiken och hållningen är grunden för din kraft och 
din andning. Lär dig att förmedla ordlöst för att förstärka 
det du förmedlar med din sång. 

15.00 ARBETSMILJÖ FÖR ARTISTER  
  – Bo Ahlbertz & Maria Blom, Musikerförbundet
Maria Blom och Bo Ahlbertz från Musikerförbundet pratar 
villkor för musiker, och arbetsmiljö - med fokus på Marias 
specialområde kring det alltför vanliga problemet med 
tinnitus.

PRIS/PRICE 100 kr/workshop
Samtliga workshops ingår i GULDBILJETTEN.

SONG/CAREER CONSULTATIONS  
– Brett Perkins
Book a privat session with Brett – 30 minutes, 150 SEK. 
Sessions available from 10.30 to 15.
Talk to someone at the cash register!

TACK!

www.visbyfestival.se

Folkuniversitetet

Internationella och nationella artister  
med sånger direkt från hjärtat!
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LÖR 19 aug  ALMEDALSGÅRDEN, DONNERSGATAN 4, VISBY 

11.00 INVIGNING: GOTLAND IN THE ROUND     
Nashville-konceptet på Visbyfestivalens scen med fyra av 
Gotlands främsta singer/songwriters.: BJÖRN PERSSON, VERA 
KEBBE, ZAI BABA, EMILY ÅHLÉN
As in Nashville: The artists alternate. Four of Gotlands finest 
singer-songwriters.

12.00 ALMA HEDLUND           SE
Med sitt debutalbum ”Livet säger kom” rör sig Alma lika mellan 
visa, pop, tango och bossa med ett stråk av modigt vemod 
som inte ryggar för varken livets skönhet eller smärta
Known gospel singer from Gotland, now with her own mate-
rial.

12.30 JUHANI JAEGER            EST
Med inspiration från resandet. Det är akustiskt, det är folk.
With inspiration from travelling – simple joys and simple long-
ings. It’s acoustic and it’s folk.

13.00 MICHAUT/PERKINS                                FR/US
Kärleksbarnet från den musikaliska romansen mellan franska 
Magali Michaut (sång, fiol, gitarr, ukulele och piano) och ame-
rikanske Brett Perkin (sång, gitarr, ukulele, percussion).
The lovechild of a french violin and an american guitar.

13.30 CICCI LANDÉN SE
”Tänk Beth Hart möter Bonnie Raitt kryddad med en dos Susan 
Tedeschi. ”  Olle Berggren (Expressen)
”Imagine Beth Hart meets Bonnie Raitt with a little Susan 
Tedeschi.” .

14.00 DAVID ÅHLÉN SE
En säregen hybrid av psalm och indie, framförd med en oefter-
härmlig röst.
A peculiar hybrid of psalm and indie, preceded by an inimita-
ble voice.

14.30 VISBYFESTIVALEN CO-WRITING DAYS     
Nyskrivet från våra Co-Writing Days - spännande!
A sample of some of the projects from our  Co-Writing Days. 
Brand new creations – perhaps work in progress – exciting! 

15.30 GUNNAR JÄRELD SE
Folkrock och vardagspoesi från en gotländsk spelman.
Folk rock and living poetry from a gotlandic musician.

16.00 CLARA STRAUCH                                   SE/US
Folk, pop, och teater är det kulturella smörgåsbord som ger 
inspiration till poetiska, ärliga texter med lekfull form.
Inspired of theater, folk and pop with poetic and playful lyrics.

16.30 KRISTOFFER SUNDBERG SE
Kristoffer Sundberg flyttande från Gotland via Stockholm till 
Göteborg men lämnade själen i New Orleans. 
Moved from Gotland to Stockholm but left his soul in New 
Orleans.

17.00 SENTIMENT FALLS SE
Ronnie Wilde och Andrea Bond – Nashvillesoundet från södra 
Sverige!
A sweet, harmonic Nashville sound from the south of Sweden.

17.30 FRIDA BRAXELL SE    
Ungt, högt tempo, poppigt sound. Ett glädjerus, eufori, kärlek, 
nystart – det som behövs för att klara av motgångar i livet.
Young, with high pace. Euforia for the difficulties in life.

18.00 MARIA BLOM BAND SE
Innerlighet, livsmod och värme. Ett akustiskt band som rör sig 
mellan soul, blues och country.
Heartfelt soul, blues and country from Sweden. 

18.40 TRUE NORTH                                           SE/US
Eva Hillered (Sthlm), Patrick Rydman (Gbg) och Janni Little-
page (Monterey, US) blandar folk, americana, roots och pop.
Toppar med skön stämsång och akustiskt sväng.
Folk, americana, roots with beautiful harmonies. 

19.20 MARKUS RILL DE
Tom Waits och Bonnie Raitt har korat hans sånger till vinnare. 
Med rekommendation av Rosanne Cash, Ray Wylie Hubbard 
and Gretchen Peters.är han en countryartist att räkna med!
Award winning country artist from Germany.

20.00 LOUISE HOFFSTEN         SE
Sveriges bluesdrottning! Hyllad för såväl sitt eget material i 
flera olika genrer som hennes tolkningar av folkvisor, sånger 
och klassiska blueslåtar. Kräver hon ens en presentation?
The Swedish Queen of blues: Sweet Louise!

20.45 GLIMRA SE      
Två Ainbuskar och en Fehling. Som glittrig nysnö på het och 
dammig jord.” 
Honest and grounden with an inclination in American sounds..

21.30 THYRA SE
Karin Thyr och Göran Eriksson pendlar mellan Sverige och 
Nashville. Americana, akustisk soul med många följare.
40 million streams, hundreds of thousands listeners every month.

22.15 KITTO                                                             AUS
Indierock, svettigt och groovigt. På sin musik har hon svävat 
över klotet. Fullt ös med historier och influenser från 36 länder, 
från Nordpolen till Tasmanien!
Indie rock, sweaty garage and gritty!

More about the artists: 
www.visbyfestival.se


