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I morgon i Boulognern

Modern folkmusik på kulturmix i
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Höjdpunkten.Galder avslutar musikfesten i Boulognerskogen i morgonkväll.

i morgon i BoulognernFör elfte gången i ordningen
anordnar Gävle Internationella Kulturförening, GIK,
Kulturmix i Boulognerskogen i Gävle i morgon.
Själva kulturmixen består av musik från flera världsdelar.
 De senaste åren har det blivit koncentrerat på musik, säger
Manuel Valderama som är den från föreningen som satt
ihop programmet tillsammans med Ylva Håkansson.
Det inleds redan klockan 14 på eftermiddagen med ungdomar från Helges
fritidsgård. Gården är en riktig plantskola för unga artister, och det vet vi
ju sen tidigare (talangjakter och så) att de är duktiga. Därefter blir det
Kidsbreakar och det är pris vad man kan utläsa av namnet: unga som
dansar street och sånt.
Gävlebandet Soul 78 står därefter på scenen, och de är väl inte okända
för någon. Senast var de aktuella som ett av banden som tävlade om
radions musikpris.
Afrikainspirerat
Matala heter en Stockholmsbaserad grupp som spelar musik med
inspiration från Afrika, både i själva sånguttrycket och i trummorna och
från Stockholm kommer också Cosa Nostra som spelar sydamerikanskt så
demed glimten i ögat.
 Felipe Robles, som sjunger och spelar gitarr, är riktigt känd, han är en
av de bästa, säger Manuel Valderama.
Avslustar kvällen gör Galder som väl inte heller är helt obekanta för
Gävleborna. Inspirationen hämtar de från traditionell svensk folkmusik,
men omformar den till nåt modernt.
Och det här händer alltså i Boulognern och håller på fram till klockan 21
ungefär. Inte en spänn kostar det.
Varför gör ni det här egentligen?
 Det enkla svaret är att det är roligt. Men det finns ju en oerhörd kraft i
kulturen som gör att vi kan leva, och leva tillsammans. Det här är ett
enkelt sätt att vara tillsammans, säger Lotta Lagnander som är
ordförande i kulturföreningen.
 Människor från olika kulturer får mötas, säger P O Flodström som är
aktiv i föreningen.
 Sen är det efterfrågat, aktiviteter i Boulognern och aktiviteter som inte
bara involverar olika etniska grupper utan också att olika åldrar kan
mötas, säger Lotta Lagnander.
 Jag tror att det är jätteviktigt, eftersom vi lever i en konstig värld där
människor rör sig jättemycket men ändå lever avskärmat.
Såklart är det väderberoende, men Manuel Valderama hoppas och tror att
det ska komma uppemot 1000 personer.
Förra året anordnades Kulturmix ihop med Boulognernfesten, och då var
det givetvis väldigt mycket folk på plats, konstaterar P O Flodström.
Boulognernfest ja, blir det nån sån i år då?
 Det blir det, 1920 augusti, det blir bara en scen men ett kulturtält, vi
samarbetar med Kulturkiosken för att få in konst, poesi och modern
teater också, säger P O Flodström.
Men först är det alltså dags för Kulturmix, en liten festival så god som
någon.
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