Pressmeddelande
Hemlig Festival 29 juni, 30 juni, 1 juli, 2 juli
Nu släpper vi hemligfestival biljetterna. Boka på Turistbyråerna I Borgholm, Kalmar och
Träffpunkten eller direkt ifrån hemsidan www.hemligfestival.se
Yellowbox presenterar årets festival / Unik Musik upplevelse
Musikerna som är med i projektet i år kommer ifrån Spanien (Katalonien), Italien,
Irland, Estland och Sverige. De formar en konsert. Under fyra dagars intensivt arbete
skapar gruppen fram ett helt nytt "sound". Deltagarna har med sig sin komposition och
musikstil och gruppen får gemensamt experimentera fram nya arrangemang. Endast
fyra konserter bjuder den nya gruppen på men har med sig en ny musikerfarenhet och
den unika upplevelsen att få dela varandras musik. "Konserten är så färsk det märks när
den levereras på festivalen, det gör att musiken har en viss nerv när den spelas upp i
varm sommarkväll" Helle Kvamme
Musiker som Medverkar i musikprojektet
Juliet Turner (Irland), Emer Kenny (Ireland), Mari Kalkun (Estland) Lluís
Molas (Spanien), Enric Montsant (Spanien), David Lombardi (Italien) John
Leo Carter (Irland/Öland) och två svenska musiker (presenteras i Maj)
Hemliga Platser
Årets hemliga platser har valts ut och nu planeras ett späckat festival program på varje
hemlig plats. Ingen kväll kommer bli den andra lik. Förutom hemlig festivalkonsert har vi
varje kväll nya gästartister, en fantastik plats på Öland, feststämning, lokal mat,
konstutställningar. m.m.
Musik och Dansgrupp ifrån Irland
I år har vi privilegiet att presentera Coiltoiri Sliabh Luachra, 22 Irländska unga
musiktalanger och dansare mellan 14- 19 år. De reser från Sliabh Luachra syd-västra

Irland. Området är känt internationellt för sin rika musik och dans tradition, där är det
vanligt att man spelar den Irländska harpan, consertina (sexkantigt dragspel), banjo och
fiol från tre års ålder. Via ett leader samarbete mellan Leaderområde på Öland och på
Irland har ett musikutbyte gjorts möjligt. "Det är ett otroligt privilegium kunna
presentera detta unika dans och musikuppvisning som en del av det hemliga festival
programmet" säger projektledare John Leo Carter.
Hur hittar man festivalen?
Publiken behöver inte hitta dit, festivalbussen tar sina passagerare till hemlig ort. Man
kliver på vid turistbyrån i Färjestaden, Borgholm eller Kalmar och biljetter finns att köpa
där. Det är lätt att boka även boka direkt från webbsidan www.hemligfestival.se.
Se mer om festivalen och festivalprogrammet på www.hemligfestival.se
För frågor ring 0723018608 eller 0723092608

Yellowbox
Sättra 20
38793 Borgholm

