PRESSEMELDING 25. mai 2012
ÅRETS SANSEFEST – SPEKKET MED PRISVINNERE OG NORGESMESTERE!
Årets utgave av Stoppested Verden er den største noensinne med tanke på deltakende kunstnere, aktører
og andre medvirkende. Årets tema er Carneval! I Og dermed går reisen til Brasil hvor publikum får et
innblikk i den rike kulturen gjennom møte med nasjonalsporten capoeira, sambadans og ikke minst samba
batuque. Årets høydepunkter er mange, og artistprofiler likeså:
Célio de Carvalho er årets ”artist in residence”. Célio er født i Rio de Janeiro
kom og første gang til Norge i forbindelse med Oslo-karnevalet i 1983. Siden
den gang har det blitt mer enn 70 plateinnspillinger i Skandinavia. 5 av disse
har mottatt Spellemannprisen. Célio har hatt mye å si for det norske jazz- og
verdensmusikkmiljøet og er en ettertraktet musiker i Europa og Brasil. De
siste 8 årene har Célio stått bak internasjonale musikkprosjekt mellom Brasil
og Norge og har turnert 7 ganger i Brasil med norske musikere. Célio
gjennomfører en rekke kurs, verksteder og clinics og holder Master Class for
elever ved Hamar Janitsjarskole i forkant av årets festival.
Lørdag 2. juni kan du bli med inn i Kouame Sereba sitt store
lekeunivers, med en musikalitet og rytmikk som føles direkte på
kroppen. Kouame Sereba er multi-instrumentalist og vokalist og ble
født i Abidjan i Elfenbenskysten i Vest-Afrika. I 1983 flyttet Kouame til
Norge og her har han spilt en aktiv rolle i musikklivet. I tillegg til soloprosjekter, samarbeider han med musikere innen mange forskjellige
sjangere. Mest kjent er CD-prosjektet “Fra Senegal til Setesdal”, der
norsk og vestafrikansk folkemusikk møtes. Her samarbeider han med
Kirsten Bråten Berg og Bjørgulv Straume fra Setesdal og Solo
Cissokho fra Senegal. I 2009 ble han kåret til «Årets folkemusikerartist 2009″ Folkelarmprisen. På årets
festival vil barn og voksne få et glimt inn i Koumaes musikkunivers.
Jai Shankar er ”en juvel blant de beste” ifølge en av Indias ledende tablaspillere Pandit
Birju Maharaj, da han skulle beskrive den unge tablavirtuosen Jai Shankar. Jai er fjerde
generasjon klassisk tablaspiller i direkte overlevering fra sin far. Han er født i India i
1980, men har hatt hele sin oppvekst i Norge og var som åtteåring den yngste
musikeren som noen gang hadde turnert med Rikskonsertene. I tillegg til klassisk indisk
tradisjon har Jai beveget seg inn i andre genre som jazz, latino, rock og pop og
folkemusikk. Under åpningen av Oslo World Music Festival i 2003 ble han tildelt TONOs
jubileumspris TONO for sin innsats for å bygge bro mellom østlig og vestlig musikk. Jai
er en musiker i verdensklasse og inviterer til ”Ragajazz” søndag 3. juni.
Sarah Ramin Osmundsen ble i desember kåret til norgesmester i
poesislam 2011 – den den yngste vinner noensinne. Hun er født i Paris,
oppvokst på Oslos vestkant og har røtter fra Norge og Martinique.
Poesislam er en rå og direkte litteraturopplevelse – der tilbakemeldingen er
umiddelbar. Sara sjarmerer publikum med smarte tekster om alt fra
forelskelse på bussen, kvinnekamp til hylling av reggae-DJ-er. Hun spiller på
kontraster og veksler mellom sangrefreng og monologer. Sarah er årets
konferansier og binder programmet sammen med ”spoken word”.
Inga Juuso er kjent for sin rå og ekte sceneutstråling og sterke vokal. Hun er en av Skandinavias ledende
joikere og med sin selvlærte tradisjonelle teknikk har hun et uttrykk som gjør henne til en ettertraktet artist
verden over. Hun er verdens eneste fylkesmusiker i joik og har jobbet for Musikk i Toms siden 1999. Det har
blitt en rekke plateutgivelser og samarbeid med ledende musikere. I 2011 vant hun Spelemannprisen 2011 i
åpen klasse for albumet Bálggis. Sammen med Harald Skullerud går reisen til Sapmi på årets festival.
Norgesmesteren Victor Shehi er bare 12 år men allerede en veteran innen Breakdance og Hip Hop. I 2009
ble han norgesmester I Hip Hop I klassen 7-12 år og han er den regjerende norgesmester i breakdance i
alderen 6-15 år. Victor har de siste 3 og ½ årene vært engasjert ved Den Norske Opera og er medlem av
noen av Norges beste Hip Hop og breakdance grupper ”Soulstars” og ”Floorknights”.

Lørdag 2. og søndag 3. juni arrangeres Stoppested Verden for femte året.
Festivalen som bringer verden til deg! Den åpner seg opp, bretter seg ut og
serverer kulturopplevelser du kanskje ikke ante eksisterte.
Med verksteder, konserter, forestillinger, utstillinger og eksotisk mat, inviteres
du til å reise ut i verden!
I 2011 trosset nærmere 8000 mennesker regnet og veien til festivalparken.

Festivalen og alle aktiviteter er et gratis tilbud til publikum og åpent for alle!

Tidspunkt:
Sted:
Festivalleder:

Festivalen er åpen fra kl. 11-17 lørdag 2. og søndag 3. juni 2012.
Museumsparken ved Norsk Jernbanemuseum på Hamar
Mocci Ryen, telefon 92 49 89 60, e-post: mocci@stoppestedverden.no

