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Det nya stjärnskottet på Sápmis musikhimmel, Jon Henrik Fjällgren som
slagit igenom i TV:s Talang, ger konsert i Jokkmokk. Lördag den 14 juni
intar han Sápmi Awards utescen liksom den kraftfulla jojkaren John
Kuoljok från orten.
Med jojken till sin bortgångne vän Daniel fångade Jon Henrik Fjällgren folkets
hjärtan då han tävlade i TV:s talangtävling i februari. Klippet på Youtube har
setts över en miljon gånger. I april gick han vidare i samma tävling med en ny
jojk, tillägnad hans far.
I mitten av juni får publiken i Jokkmokk beröras av Jon Henrik Fjällgrens
stämma.
-

Helt otroligt med tanke på den genomslagskraft han haft, det
är en hit att han kommer till Jokkmokk igen. Det var väldigt
starkt gjort att gå ut med en sådan känslomässig låt och klara
av det. Att han slagit igenom i hela landet är ett lyft för den
samiska kulturen, säger Fia Kaddik som ansvarar för artistbokningar.

Det är just den samiska kulturen som hyllas vid Sápmi Awards den 12-14 juni.
Jon Henrik Fjällgren har uppträtt i Jokkmokk förr, vid urfolkskonferensen Terra
Madre bland annat, och är känd inom det samiska området sedan tidigare.

Artistbokningarna till Sápmi Awards börjar bli klara.
En annan stark stämma hörs samma kväll, den 14 juni. Den lokala jojkaren John Kuoljok, som jojkade vid invigningen av Jokkmokks vintermarknad och
nyss gett ut en CD, intar samma scen intill sjön Dálvvadis.
-

Han har ett djup i sin röst som gör att man blir väldigt berörd,
säger Fia Kaddik.

Förutom de två kraftfulla jojkarna som nämnts ovan är det en diger skara samiska artister som uppträder under finalhelgen; Sofia Jannok som hyllats av
både publik och musikkritiker och bland annat grammisnominerats för sin skiva
Áhpi (Wide as Oceans), Sara Ajnnak som är i färd med sitt debutalbum och PerOlof Nutti vilka höjer dimensionerna än mer.
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Men än pågår spännande förhandlingar - med än så länge hemliga artister.
-

Vi jobbar på det, säger Fia Kaddik som haft åtanken att boka artister
av båda könen samt från olika samiska områden.

Sápmi Awards är ett evenemang som hyllar den samiska kulturen. De bästa
bland de bästa, i olika kategorier år från år, premieras efter olika kvalitetssäkringar av experter inom varje område. Kunnig kvinnlig renskötare, Traditionell
duodji och Samisk matkonst och kunskap är årets åtråvärda titlar som avgörs
vid finalen i Jokkmokk den 12-14 juni.
Den 16 maj presenteras sex finalister i varje kategori – från 100
nomineringar. Bara tre finalister inom varje område når finalen i Sápmi Áwards
där vinnaren utses. Folket får rösta fram sina favoriter via hemsidan
www.sapmiawards.se.
Avgörandet fälls av jurygruppernas experter inom varje kategori – och tävlingar
på plats där folket i år får större inflytande över kockarnas kamp i kategorin
Samisk matkonst och kunskap.

Kontakt:
Fia Kaddik, projektledare: 070-240 88 99 / 072-218 32 50
Mattias Berglund, projektledare: 070-360 28 36

Följ vad som händer:

www.sapmiawards.se

Välkomna till Sápmi Awards den 12-14 juni i Jokkmokk.
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