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Swedish: 
 
De har spelat tillsammans i olika konstellationer tidigare. Nu får vi uppleva ett möte 
mellan tre, på sina respektive instrument, helt unika musikanter. Vi får följa med i ett 
samtal som kan leda såväl längs gamla stigar och färdvägar som in på helt nya 
marker… 
 
Lisa Rydberg, fiol, är frilansande barockviolinist och Riksspelman. Hon har ett brett 
register; utgör den ena halvan av duon Bach på svenska, medverkar i turnén Jul I 
folkton, improvisationsgruppen Ritualia, duon LISAS och Sofia Karlsson band. Hon 
figurerar också i flera mindre barockensembler, har lagt stråk på åtskilliga popalbum 
(med artister som Thomas Di Leva och Ulf Lundell) samt komponerar musik. Hon har 
turnerat i Tyskland, Kroatien, Kanada, Tjeckien, Slovenien, Danmark, Norge m.m. 
1999 blev hon Riksspelman och har även tilldelats Pekkos Gustafs hederspris samt 
Spel Stinas medalj. 
 
Läs mer på www.lisarydberg.com. 
 
Lisa Eriksson Långbacka, dragspel/accordeon, är uppskattad för sin lyriska spelstil 
och närmar sig dragspelet på ett för sitt instrument avskalat och närmast 
minimalistiskt sätt. Hon har sin utgångspunkt i svensk och keltisk folkmusik men en 
öppenhet som för henne mellan vitt skilda musikaliska världar. Från samarbeten med 
jazz- och popmusiker till opera och teatermusik. Hon har turnerat med Maria 
Schneider och Norrbotten Big Band, Tomas Ledin och Höga Kusten Kapellet, Sofia 
Karlsson, Susanne Rosenberg m.fl. och tillsammans med Lisa Rydberg framträtt i 
bl.a. Kanada, Kroatien och Tyskland. Lisa Eriksson Långbacka är under hösten 2014 
aktuell i Cullbergbalettens uppsättning av verket 11th Floor. 
 
Läs mer på www.lisalangbacka.com. 
 
Lena Willemark, sång, fioler, har kommit att bli en centralgestalt inom den svenska 
folkmusiken och en banbrytande genreöverskridande sångerska. Från sin uppväxt i 
Älvdalen bär Lena med sig en musikskatt och en tradition från läromästare som Ekor 
Anders Andersson, Sväs Märta Eriksson och Gunnar Orre. 
Lena har som sångerska och spelman arbetat tillsammans med en rad musiker från 
olika genrer. Här kan nämnas bla. Frifot, Marilyn Mazur, Ale Möller, Elise 
Einarsdotter, Gals&Pals, Kirsten Bråtenberg, Karin Rehnqvist, Anders Jormin, Terje 
Tönnesen, ASKO ensemble, Palle Danielsson, Kungliga Filharmonikerna, Göteborgs 
Symfoniker, Palle Mikkelborg. 
 
Läs mer på www.lenawillemark.se 
 
 


