Folkmusikgruppen JAERV

Program
1

A Fernie

Starlight

2

Välkommen

Leif Aljered

3

E Grieg

Våren

4

J Hagen

Glasgow

5

P Sparke

Cantilena

6

M Gustavsson
Trad

Vårﬂoden
Rosalill

7

Sir Andrew Lloyd Webber

8

Nu kan det eventuellt komma några capricciösa inslag ...

9

Trad

Polonäs /Spelman spelar

10

Q Jones

The Midnight Sun will never set

11

Vårtal /Andakt

Jan Eirestål

12

K Downie

Ur 'Threee-part Invention'
Caprice

Nu är det väl äntligen slut ...

Dirigent: Rolf Johansson

J

aerv är en prisbelönt kvintett som
sjunger och spelar utåtriktad, energifull och innerlig folkmusik med inﬂuenser från pop och jazz. I genuin spelglädje
skapar de sina virvlande melodier med
såväl instrument som sina fem röster där
den varma, breda vokalklangen ger dem en
särprägel i svensk folkmusik.
Vokala femstämmiga kärleksvisor blandas med kraftfulla polskor och fria improvisationer där samklangen, rytmen och
den sceniska energin inte lämnar någon
oberörd. Jaerv är ﬂitigt anlitade i många
olika sammanhang.
Sedan starten för 10 år sedan har de turnerat i bl.a. Japan, USA, Skottland, Irland,
Norge och Sverige och samarbetat med bl.a. Soﬁa Karlsson, Göteborgs Symfoniker
och Vocal Art Ensemble. De är kända för sina medryckande livekonserter och denunika
mixen av vokal och instrumental nordisk folkmusik.
JAERV IS
JOEL HAGEN: FLUTE, WHISTLES, SOPRANO SAXOPHONE, EWI, VOCALS
ANDERS BERGSTEN: DOUBLE BASS, KEYFIDDLE, VOCALS
HARALD NILSSON: GUITARS, VOCALS
MARKUS GUSTAVSSON: FIDDLE, LEAD VOCALS
TOBIAS HEDLUND: PERCUSSION

Vårsånger
Ja, det är våren, ja, det är våren,
som har kommit igen, och med
den kärleken.
Ja, det är våren, ja, det är våren,
som har kommit tillbaka igen.
När vi varann i portarna krama,
och katterna på gården jama,
då är det våren, då är det våren,
som har kommit tillbaka igen.

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ner och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar
solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här, i purpurvågor,
guldbelagda azurskiftande,
ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansar källorne.
Ja, jag kommer! Hälsen glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne.
att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem återse,
se dem än som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans till klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö.

