
International Venue for
New Music Development

Svenljunga August 9 –11 2013

 

 

 

 

 

 

 

Kalvfestivalen 2013
Tio år! 

Dokumentation 



  
  

Kalvfestivalen 
Max Käck 

max@kalvfestival.se 
0708-88 06 09 

www.kalvfestival.se 

 
 
 
 

alvfestivalen 2013 var den tionde i raden. Jubileet föranledde en del extra festligheter och 
tillbakablickar, och vi kunde konstatera att publiken i Kalv har en lång rad av musikaliska 
höjdpunkter att se tillbaka på. För att påminna om dessa och berätta historien om Kalvfestiva-

lens tillkomst har vi gjort en jubileumsfilm som visades under hela festivalen. 
 
Kalvfestivalen har genom sina tio år etablerat sig som ett viktigt forum för ny musik och visat att det 
är möjligt att skapa en ny publik för denna. Många Kalvbor erinrar sig säkert nyfikenheten och förvå-
ningen när festivalen för tio år sedan drog in med sina ovanliga toner och experimentella evenemang. 
Framför allt har invigningseventet 2004 med musik på en flotte i Kalvsjön bitit sig fast i minnet. Där-
för ville vi i år påminna om hur det var den kvällen när solen gick ner och myggen anföll. 
 
Årets invigningskonsert med efterföljande uppträdande på sjön var lika stämningsfull. Inte ens myg-
gen lyckades denna gång störa friden över sjön när Tuomo Haapalas vita älg gled fram på den blanka 
vattenytan i en roddbåt, utsändande sina brunstrop. Kvällen började i kyrkan med en konsert med 
Stockholms saxofonkvartet, fortsatte med kalvdans och kaffe på kyrkbacken anordnat av idrottsför-
eningen, och avslutades på stranden där Tuomo Haapalas nya version av Kalvdans från 2004 framför-
des. Flera belysta kanoter och båtar rörde sig andäktigt och välkoreograferat i skymningsljuset till 
musik med saxofonkvartetten. 
 
Flera av de medverkande i Kalvdans 2.0 var bybor, och för att fortsätta vår tradition av deltagande och 
samverkan med byn ordnades på lördagen en workshop och efterföljande konsert med slagverkspro-
fessorn Einar Nielsen. Ett femtontal bybor slöt upp med medhavda klingande föremål från sina kök 
och garage. Tillsammans övade de fram en komposition som sedan framfördes för publik. 
 
Ensemble Liparella stod för lördagens musikaliska tyngdpunkt och senare på kvällen gjorde bygde-
gården en fin hyllning till den bortgångne Kalvbon och jazzmusikern Åke Johansson i form av en kon-
sert med hans musik. Kvällen avslutades med att ett av de verk som festivalen tidigare beställt, Noden 
av Rolf Enström, åter framfördes, denna gång tillsammans med synkroniserat fyrverkeri. 
 
Kalvfestivalens pilgrimsvandringar har blivit en uppskattad tradition och i år skapades en ny variation 
av detta möte mellan musik och natur. Landscape Quartet är en grupp som gör platsspecifika installat-
ioner i naturen. Deras ljudande stationer blev hållpunkter i årets naturvandring. Söndagen och festiva-
len avslutades med blockflöjtssolo i kyrkan. 
 
Det publika intresset för Kalvfestivalen är stabilt högt. Invigningskonserten räknade 123 besökare men 
föreställningen på Kalvsjön sågs av betydligt flera. De övriga arrangemangen hade varierande besöks-
siffror, vanligtvis omkring 60. 
 
Det mediala genomslaget var mycket gott. Redaktionella artiklar förekom både i GP, Svenljunga Tra-
nemo Tidning och BT, den senare hade inte mindre än fyra helsidor sammanlagt om Kalvfestivalen. 
Festivalen uppmärksammades i Radio Sjuhärad och omnämndes i TV:s Kulturnyheterna. Den största 
uppmärksamheten skapades dock av P1:s Studio Ett som på bästa sändningstid sände ett tio minuter 
långt reportage om förberedelserna inför invigningen.  
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Festivalföreningen är nöjd med årets festival och vi anser att målsättningen för årets verksamhet är 
uppfyllt. Kalvfestivalen är väl förankrad i lokalsamhället och har efter tio år en smidig organisation. 
Vi ser fram emot att fortsätta arbetet och utveckla verksamheten in i det nya decenniet. 
 
Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Kalvfestivalen och hade 2013 stöd från resp. samarbete med 
Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd, Helge Ax:son Jonssons Stiftelse, RANK, Musik i Hall-
and, Svenljunga kommun, Sjuhärads kommunalförbund, Mjöbäcks Sparbank, Kindaholms församling, 
Kalvs bygdegårdsförening, Kalvs Idrottsförening, Kalvs hembygdsförening, Kalvs Byalag mfl. 
 
 
 
Max Käck 
Konstnärlig ledare 
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• http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/235264?programid=163
7&playepisode=235264
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