Program för boksläpp lördagen 12 september 2020 13.00 – 15.00
Välkommen att bevista release av boken

”NYCKELHARPAN – ett unikt svenskt kulturarv”
Författare Esbjörn Hogmark.

Bokrelease och nyckelharpspel på herrgården i Österbybruk
Evenemanget live-streamas på Facebook: ”Hogmark Nyckelharpa”
Evenemanget sker på den
europeiska kulturarvsdagen som i år har temat:
Kulturarv och Lärande
Kulturarvsdagen i Sverige
arrangeras av
Riksantikvarieämbetet

Den svenska nyckelharpan har anor från 1600-talet och har just på
Österbybruk spelats i obruten tradition fram tills våra dagar.
Hur håller vi idag liv i detta vårt unika kulturarv?
Bokens författare är född och uppväxt i Österbybruk bara 100 m från Herrgården där evenemanget
kommer att äga rum. Esbjörn är riksspelman på nyckelharpa och en mycket eftersökt nyckelharpsbyggare. Tillsammans med sin fru Åsa och deras barn Ambjörn 16 år och Torbjörn 14 bor de på
Jerkolsgården i den lilla byn Gyllby strax utanför Örbyhus. De framträder ofta med gruppen
Hogmarkarna där även Esbjörns tvillingbror och Esbjörns äldsta son Göran ibland medverkar.
Boken är tryckt med bidrag från Riksantikvarieämbetet samt Konung VI Adolfs fond för svensk kultur.

Program lördagen 12 september
Evenemanget hålls i Stora Salen Österbybruks herrgård. Plats finns där för 40-talet åskådare.
Evenemanget kommer också att live-streamas över internet den första halvtimmen. Mer information
kan fås av Esbjörn via esbjorn@hogmark.com eller telefon 0702 11 04 30
Seminariet kommer att ske i form av en paneldebatt. I panelen sitter bokens författare tillsammans
med bokens grafiska formgivare Isa Englund. Moderator är Åsa Hogmark. Efter den inledande
internetsända delen av programmet vidtar en mer informell presentation där närvarande gäster ges
tillfälle att ställa frågor. Presentationerna kommer också att stöttas av bildvisning.
Instrument och instrumentbygge visas i en vidstående utställning

13.00

Programmet inleds med spel på nyckelharpa

13.05

Presentation av medverkande aktörer följt av en kort introduktion till
evenemanget. Esbjörn Hogmark

13.10

Varför en bok om nyckelharpan? Esbjörn beskriver målsättningen med
och genomförandet av bokprojektet.

13.20

Vidare om hur vi idag, genom olika former av utbildning i
nyckelharpspel och nyckelharpsbygge, traderar vårt kulturarv
nyckelharpan vidare till kommande generationer

13.30

Spel på nyckelharpa

13.40

Isa Englund berättar om hur det har varit att som grafisk formgivare
arbeta med boken.
Förläggare Bo Ejebys insatser i projektet företräds av Åsa Hogmark som
återger varför Bo åtog sig att vara förläggare för boken.

14.00

Demonstration av olika nyckelharpstyper

14.35

Esbjörn beskriver nyckelharpan som ett immateriellt kulturarv hos
Unesco.

14.55

Avslutning med spel av ett par låtar

ca15.00
till ca
16.00

Vi bjuder alla närvarande på kaffe.
Här ges tillfälle att köpa en av författaren dedicerad bok till priset 500 kr.
En utställning visande olika typer av nyckelharpor samt delar av
tillverkningsprocessen för dessa kan beskådas under den här delen av
programmet.

Kl. 17.00 planeras en timslång solokonsert med titeln Bach och Sahlström hållen av
gitarristen Mats Bergström.
https://www.matsbergstrom.com/
Konserten arrangeras av Vänföreningen Österbybruks herrgård.
Avgift 250 kr betalas i förskott via Swish 123 564 02 55,
Kontaktperson: Kerstin Lindgren, kerstin.e.lindgren@telia.com Mobil: 0708-17 59 88
Max 40 platser. Anmälan senast 5 september. Vid överbokning återbetalas hela beloppet

