
	  
 

Anders Widmark  

Sveriges främste pianist ger sig ut på soloturné hösten och våren 2011/2012.  
Psalmer, rock, visor och gospel är lika självklara i hans musikaliska 
tolkningar.  
Anders är tvåfaldig Grammisvinnare och har sålt guld två gånger. Det senaste 
Albumet Visor släpptes  
våren 2010.  

Pris för KAF:s medlemmar 15 000 kr 
mtaprod.se/artister/anders-widmark  
 

Anna Christoffersson & Steve Dobrogosz  

Få svenska skivutgivningar, oavsett genre, har de senaste åren hyllats så 
enhälligt i media som Anna & Steves två gemensamma album ”It’s Always 
You” (2006) och ”Rivertime” (2008). Båda skivorna grammisnominerades 
och är några av de senaste årens mesta och bästa jazzsäljare. Nu turnerar 
duon med sin tredje skiva ”Covers” (2010).  

Pris för KAF:s medlemmar: 14 000 
mtaprod.se/artister/anna-christoffersson---steve-dobrogosz 

 
 

Anna Stadling & Idde Schultz  

På begäran ger sig Anna & Idde hösten 2011 ut på ett återtåg tillsammans. 
Under en vecka i oktober ger de ett antal exklusiva konserter runt om i 
Sverige. 27 – 30 oktober är ännu tillgängligt för bokning.  

Pris för KAF:s medlemmar: 15 000 
mtaprod.se/artister/anna-stadling-och-idde-schultz 

 
 

Boot  

När tre av Sveriges ledande folkmusiker slår sig samman kring traditionella 
rytmer och instrument men kombinerar detta med ett modernt sound och 
mycket attityd kan man vara säker på att resultatet blir något alldeles extra. 
Akustisk musik men med en tyngd som ibland närmar sig rockens. 
Folkmusik, musik som utvecklas i samklang med tiden och utövarna. 
Folkmusik för det tjugoförsta århundradet. Bandet trunerar på sin senaste 
skiva Soot och turnéperiod  är satt till den 9/11-27/11-2011 

Pris för KAF´s medlemmar 17 000 kr 
mtaprod.se/artister/boot 

 

 

 

 



	  
 

Dan Berglund  

"Suverän skildrare av 70-talets verklighet" löd rubriken över Aftonbladets 
recension av hans klassiska debutalbum "En järnarbetares visor", där 
berättartonen är starkt influerad av skillingtryck och Dan Andersson. Uppväxt 
under fattiga förhållanden flyttade han som ung till Göteborg och blev snabbt 
inblandad i arbetarrörelsens mest extrema delar. 1974 slutade han arbeta och 
valde gitarren på heltid I slutet av 70-talet bryter han med kommunismen, säljer 
gitarren och börjar skriva vislyrik igen. Nästan tio år senare levererar han 
kritikerhyllade ”Vildmarken”, som inte blev en försäljningssuccé..2009 
belönades han med Birger Sjöberg-priset. Det var efter att han släppt det hyllade 
albumet "Såna som vi...".Nu kröner han sin artistbana med ALLT ÄR 
IDIOTERNAS FEL, ett album fullt av spöklika, karnevaliska och sentimentala 
stycken där han håller domedag över sig själv och sin samtid.  

Priset för KAF´s medlemmar 12 000 kr 
mtaprod.se/artister/dan-berglund 

 

 

Esbjörn Hazelius  

Multiinstrumentalisten Esbjörn Hazelius har medverkat i Jul i Folkton, spelar i 
band som Hazelius-Hedin, Quilty och Eitre och var dessutom musikalisk motor 
bakom bl.a. Sofia Karlsson i flera år. 2009 släppte han äntligen sitt soloalbum 
och 2010 var Esbjörn nominerad för Grammis, Manifestpriset och kammande 
hem pris för Bästa Utgåva på Folk & Världsmusikgalan. 

Pris för KAF:s medlemmar: 15 000 
mtaprod.se/artister/esbjorn-hazelius  

 

Irma Schultz Keller  

Hösten 2010 släpptes Blank is sånger av Joni Mitchell som Irma har översatt 
och producerat. Irma som tidigare släppt sex soloalbum, vunnit Grammis för 
bästa kvinnliga popartist, arbetat som skådespelerska på film, teater och skrivit 
filmmusik fick en särskild känsla för Jonis låtmaterial redan för ganska länge 
sedan.Idén till albumet föddes när Irma träffade Joni då hon var här för att ta 
emot Polarpriset 1996.Häromhösten gjordes en roadtrip i Jonis fotspår. Från 
Saskatoon till Vancouver. Den kunskap Irma samlat på sig om Joni kommer 
vävas in i konsertens mellansnack. 
-Historien om Jonis liv, fakta, funderingar, humor och poesi kommer blandas 
med glimtar ur mitt eget, säger Irma. 

Priset För KAF medlemmar 19 000 kr 
mtaprod.se/artister/irma-schultz-keller 

 

 

 

 

 

 



	  
 

Jenny Almsenius  

I snart fem år har hon turnerat runt i Sverige och Norge med sin särskilda 
blandning av blues och visor. Men först nu våren 2011 skivdebuterar 
sångerskan och låtskrivaren Jenny Almsenius, 26, med albumet ”Sånt som 
brinner”, Ett kritikerrosat album som innehåller elva helt nya 
egenkomponerade låtar.  Jenny åker meden trio gitarr, kontrabas, sång. 

Pris för KAF´s medlemmar 14 000 kr 
mtaprod.se/artister/jenny-almsenius 

 
 

John Lindberg Trio  

John Lindberg Trio har med senast skivan ”Made For Rock N Roll” intagit 
platsen som Sveriges hetaste rockabilly-band. Efter att tidigare ha åkt förband 
till Refreshments och gett ut tre tidigare album har de nu tagit det stora klivet 
ut och blivit folkära. Bandet spelar tuff och tajt rockabilly där influenser som 
The Hives och Elvis möts. Under våren och sommaren är de ett av Sveriges 
mest efterfrågade liveband 
 
Priset för KAF´s medlemmar 22 000 kr  
mtaprod.se/artister/john-lindberg-trio 

 

 

Josefin Glenmark  

I våras släpptes äntligen Josefins debutalbum Better days som innehåller 
egenkomponerat material. Efter många år som låtskrivare och körsångerska 
bakom andra artister tar Josefin klivet att solodebutera i eget namn. 
Uppväxten i en musikfamilj har självklart satt sin prägel på gott och ont och 
det tog en tid innan Josefin bestämde sig för att satsa helhjärtat på musiken. 
Hennes första CD-singel, My Sweetness, kom för ett år sedan och spelades 
flitigt i bl.a. P4.  
I december 2010 släpptes den digitala singeln Suzie, skriven tillsammans 
med Nick Sample - son till legendariske Joe Sample från The Crusaders 
(Streetlife), som även den blev adderad på P4. Under våren har vi sett Josefin 
i flera olika tv-program såom ”Så skall de låta” och Tv4 Nyhetsmorgon  

Pris för KAF´s medlemmar 12 000 kr  
mtaprod.se/artister/josefin-glenmark 

 

 

Linda Ström  

Linda Ström har sedan 2003 varit medlem i framgångsrika countrytrion 
Cookies N Beans. Med dem har hon tävlat i Melodifestivalen, stått på scenen 
i Dalhalla tillsammans med Rosanne Cash, gästat Peter Jöbacks julshow i 
Globen och medverkat i Så ska det låta och Sommarkrysset. Vid sidan om 
Cookies N Beans byter Linda nu språk och går sin egen väg med albumet 
Utan skyddsnät, utan Gud (2010) 

Pris för KAF:s medlemmar: 15 000 
mtaprod.se/artister/linda-strom 

 

 



	  
 

Malin Foxdal  

Efter den kritikerrosade debuten Jag längtade (2007) släppte Malin Foxdal 
2010 Nattfjäril. Det nya albumet innehåller Malins svenska tolkningar av 
amerikansk musik. Materialet består till största delen av Gillian Welch´s låtar, 
med nya texter och arrangemang där Malin tar sin sammansmältning av svensk, 
amerikansk och keltisk folkmusik ett steg längre. Med sitt berättande, 
lidelsefulla uttryck gör hon personliga och innerliga versioner som förenar den 
nordiska, bitterljuva visan med tät stämsång och suggestivt sväng. 

Pris för KAF´s medlemmar är 15 000 kr 
mtaprod.se/artister/malin-foxdal  

 

Miriam Aïda  

Efter framgångarna med albumet Letras ao Brasil fortsätter Miriam Aïda att 
utforska den svenska musikskatten på nya albumet Visans Väsen som släpptes 
våren 2011. I hennes musik smälter den svenska visan samman med den 
brasilianska musiken på ett självklart sätt och de drömska och romantiska 
melodierna får ett nytt flöde tillsammans med de brasilianska rytmerna. Miriam 
tolkar bl.a Olle Adolphsson, Georg Riedel, Bo Nilsson på klaraste skånska. De 
oändliga möjligheterna av färger och rytmer från slagverk och harmoniskt 
intrikata gitarrarrangemang lyfter fram Miriam Aïdas konstnärliga sätt att 
berätta en personlig historia genom musik 

Pris För KAF´s medlemmar 15 000 kr 
mtaprod.se/artister/miriam-aida 

 

 

Nina Ramsby 

 Nina Ramsby är en av de mest eftertraktade artisterna i Sverige just nu. Under 
titeln ”Nina lirar o berättar” turnerar Nina solo. Ensam med röst och gitarr 
framför hon med oerhörd närvaro sina tolkningar av Bellman, Cornelis och 
Fred Å. Visor om sorg, förtryck, kamp, resning och förförandets konst. 

Pris för KAF:s medlemmar: 15 000 
mtaprod.se/artister/nina-ramsby 

 
 

Oh Harry  

Harriet Ohlsson var fjorton år gammal när hon insåg att hon ville bli en 
berättare. Hon spelade teater, gick på visskola, spelade jazz och hamnade 
tillslut på Musikhögskolan där hon fördjupade sig i balkanmusik. 2004-2009 
sjöng hon med grammisnominerade bandet Hellsongs. 2009 hoppade Harriet av 
Hellsongs för att berätta sina egna berättelser.  

Pris för KAF:s medlemmar: 12 000 
mtaprod.se/artister/oh-harry 

 
 



	  
 

 

Oscar Danielson  

Vispoeten Oscar Danielson är trots fyra album, tre romaner och 100-tals 
spelningar runt om i Norden fortfarande en av landets bäst bevarande 
hemligheter. Hans texter får oss att både skratta och gråta. Oscar turnerar 
ofta tillsammans med Linda Ström (Cookies N Beans). Två artister som 
sjunger på svenska, men med helt olika uttryck, möts på scenen för att ge 
publiken en oförglömlig kväll med närhet, värme, humor och allvar. 

Pris för KAF:s medlemmar: 12 000 
mtaprod.se/artister/oscar-danielson 

 

 

Sofie Livebrant  

Sofie Livebrant har tonsatt texter av Dan Anderson, Emily Dickinson, 
Sylvia Plath, Charles Baudelaire och många andra Hon har skrivit 
teatermusik för bland annat till Hustruskolan av Molière, Allt rör sig av 
Brecht och Bröderna Karamazov av Dostojevskij mfl En stor 
inspirationskälla är samarbetet med Sofia Karlsson. Sofia Karlsson sjunger 
och har spelat in många av Sofies sånger, till exempel Dan Andersson-
tonsättningarna Du liv, Milrök och Vaggvisa.  Sofie har också turnerat 
mycket med Sofia Karlsson.  

Den senaste tiden har Sofie skrivit alltmer till sig själv och på  skivan “From 
here to here” träder Sofie fram och sjunger dessa sånger.  
 
Priset för KAF medlemmar 10 000 kr  
mtaprod.se/artister/sofie-livebrant 

 

 

Stiko Per Larsson  

Stiko Per Larsson är en artist med fötterna på jorden, sin själ på en skogstig 
och med drömmarna upp i rymden. Efter albumen Flyktsagor (2008) och 
Kap Farväl (2009) har han nu slutit avtal med Warner Music. Ett nytt 
album, producerat av Ola Gustafsson, släpps i april 2011. Stiko har gjort sig 
känd genom sina årliga turnéer till fots. Vandringsturnén i år  går från 
Stockholm till Köpenhamn. Genom livesändna spelningar och videobloggar 
har man kunnat följa hans äventyr.  
Stiko är intensivt turnéaktuell under hela hösten 2011  

Priset för KAF medlemmar 14 000 kr 
mtaprod.se/artister/stiko-per-larsson 

 

 

  
Moms, reseersättning och logi tillkommer för samtliga artister. Läs om och lyssna på alla artister på 
www.mtaprod.se  

Kontakt: 
info@mtaprod.se  
08-660 80 88 


