Trad Session: Program resten av 2022!
6. mai
Morgonrode
Morgonrode består av Selma French Bolstad (nøkkelharpe, hardingfele, sang), Helga Myhr (hardingfele,
sang), Rasmus Kjorstad (aktavfele, sang), Fredrik Luhr Dietrichson (kontrabass) og Andreas Winther
(trommer, perkusjon). Disse fem unge musikerne har vokst opp med tradisjonsmusikken i ørene, men de
har heller ikke lukket ørene for andre musikkimpulser - som jazz, rock, klassisk og samtidsmusikk!

16. september
Stampestuen
Stampestuen består av Beate Børli Løkken (sang, dulcimer), Marius Graff (vokal, banjo, gitar, mandolin),
Anders Lillebo (vokal, gitar, orgel, trekkspill), Jon Brodal (fele, hardingfele). De har en evne til å gi gamle
ord og toner nytt liv på en måte som viser at temaer som kjærlighet, savn, nysgjerrighet og eventyrlyst er
virkelig tidløse følelser.

14. oktober
Mats Berglund, m. fl.
Storspelmannen fra Värmland er ikke bare en glimrende utøver, men også en viktig kunnskapskilde for
musikktradisjoner på begge sider av grensen. Mats er instruktør på en kurshelg på Solhaug i Onsøy
denne helga, som innledes med en konsert med ham og flere artister. Det blir naturligvis en durabelig
«session» i etterkant!

4. november
Gabriels Novgorod
Trekkspilleren Gabriel Fliflet har besøkt Trad Session før med ulike ensembler. Han vekker alltid
begeistring med sin virtuositet og smittende humør. Gabriels Novgorod består, foruten Gabriel, av David
Chelsom Vogt (fele og sang), Kristoffer Chelsom Vogt (kontrabass og sang) og Jørgen Sandvik (gitar og
sang). Musikerne leverer musikk med røtter fra Østersjøen – finske, russiske, jødiske, nordsvenske og
sigøynske. Musikken er mollstemt og melakolsk – vill og vital!

25. november
Bjørn Kåre Odde & Espen Wensaas
Gudbrandsdalsmusikk av ypperste klasse star på menyen når felespilleren Bjørn Kåre Odde (kjent fra bl.a.
Majorstuen og Aslak Brimi kvartett) allierer seg med multi-instrumentalisten Espen Wensaas. Fra vart og
vakkert til fullt øs – dette er musikk å varme seg på i vinternatten!

9-10. desember
En Nordsjøjul
Fredrikstads mest særegne julekonsert er for lengst blitt tradisjon. Ni musikere fra Norge, Sverige og
England presenterer flerstemte folkelige julesanger på flere språk, utrolige men sanne fortellinger om
villsvin, julebukk og gjerdesmettjakt, samt vakkert samspill av concertina, fele og hurdy-gurdy. Det blir
ikke jul uten!

