
Folkemusikkens dag 
på Biermannsgården søndag 2/9 2012

SPILL FELE MED SUSANNE!
Alle som spiller fiolin inviteres til inspirerende samspill med Susanne Lundeng! 
Susanne spiller, viser, lærer bort musikk og spillemåter og forteller om musikken 
hun bærer med seg fra Nordland. Passer for alle som kan noe på fele / fiolin fra før 
og fra ca. 9 år og oppover - voksne kan godt følge med barn og ta med sin egen 
fiolin. Og kanskje blir det en liten minikonsert helt til slutt sånn ca. kl 12.30 ?

Søndag 2. september kl 11 - 12:30
I Biermannsgården, Maridalsveien 78, Sagene, Oslo
Gratis deltakelse!
Maks. 20 deltakere - plass kan forhåndsbestilles på mail driv@musikkverksted.no, 
eller ta sjansen og drop innom!  Huset er åpent fra 10:40 slik at man kan varme opp etc.

Susanne Lundeng - en av våre mest særpregede 
felespillere som har gjort veldig mye for å gjøre den 

nordlandske folkemusikken kjent i Norge og verden. 
Hun bærer arven fra de gamle spellmennene fra Salten 

og Lofoten som hun møtte allerede som barn, og 
samtdig har hun utviklet sitt eget formspråk. 

På konserter er Susanne kjent for å kunne dra til med 
stor intensitet og innlevelse og når frem til publikum av 

alle slag.
http://www.susannelundeng.no/

Rett etterpå fortsetter Folkemusikkens Dag med gratis konsert:

 kl. 13.00 - Familiekonsert - fri entré!
INGA JUUSO joik + Harald Skullerud trommer- VED BÅLET (ute!)

Mari Skeie Ljones - felestund i stua

Summers/Silvola/Kvam - skotsk-nordisk trio med futt og fart
+ flere overraskelser + vafler og slikt

Kveldskonsert kl. 18.00 kr. 50  med SUSANNE LUNDENG   pluss mer med Juuso/Skullerud

Mer informasjon finnes på htp://bidrobon.no

VELKOMMEN! Hilsen Jon Halvor Bjørnseth, Drivhuset

Konsertserien bidrobon er støttet av Norsk Kulturråd, bydel Sagene, og denne gangen også av Kultur i Troms - takk!

org nr. 979 670 974
Maridalsveien 78, 0458 OSLO

daglig leder: Jon Halvor Bjørnseth
mob: 48867467, tlf: 2235 1020

e-post: jonhalvor@drivhuset.org 
http://drivhuset.org
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