Musikgruppen RAA duo presenterar 4 trevliga program
för er publik. Vi spelar musik från olika håll i världen
men sjunger på svenska. Med humor och en stor mängd
instrument tar vi med er på “resor” med olika teman!

Musikgruppen RAA duo

“Världens musik!”
Blandad egen folklik och folklig musik från olika håll. Följ
med oss bl.a. till Bornholm och Sierra Leone, via Japan
och Transsylvanien och lyssna på spännande berättelser om
sångerna, länderna och instrumenten. För den nyfikne och
vetgirige!

“Vårfest i byn!”
Hur firas våren musikaliskt
i Sverige och runt om i
världen?
I Grekland doftar mandelblom
och oliver, i Japan slår
körsbärsträden ut i blom, i
Frankrike krossas hjärtan och
i Mexiko har papegojorna fått
nya fjädrar.
“Sånger för sjömän och landkrabbor!”
Berättelser om sjömanslivet förr, till melodier från världens
sju hav och några kuster. Vi träffar pirater, sjöjungfrur,
sjösjuka fiskare och giriga valfångare, lider skeppsbrott och
hittar en skattkista.

Musikgruppen RAA duo

“Visor i folkton”
Vi lyfter fram folkmusiken i visor av Mikael
Wiehe, Cornelis, Alf Hambe, Evert Taube, m fl
liksom i några finstämda melodier från asien
och sydamerika.
Recensioner:
Aftonbladet: ”Det är på en gång varierat, spännande, lärorikt,
skickligt och levande. Och – inte minst – utfört med humor.”
DN: ”En mycket omsorgsfull musik, arbetad i detalj med finurliga
idéer där omaka instrument tutar i mun på varandra.”
Folkmusiktidningen Lira: ”Burleskt, vackert och med glimten
i ögat. RAA ger järnet och är bland det bästa på den svenska
världsmusikscenen.”

Musikgruppen RAA-duo är

Stellan Sagvik som spelar klarinetter, flöjter, tarrogato, keltisk harpa, domra, mm och
Kaj Magnusson som trakterar gitarrer, coimbra, bouzouki, mandolin etc. Båda sjunger.
Om önskemål finns kan vi ta med en slagverkare eller en dragspelare, men oftast brukar vi spela på duo i
dessa sammanhang.
Vi har också program med julsånger och sånger om fred.

Kontakt: kajmagnusson@hotmail.com

tel 0736 378020

